
Sanchez til Ricoh
Ricoh utvider nå sitt sortiment til å dekke mange nye kommunikasjonsløsninger som videokonferanse, projektorer og interaktive tavler.

For å styrke denne satsingen er Macarena Sanchez ansatt som Sales Support Manager - Communication i Ricoh. Macarena Sanchez har en mastergrad i
markedsføring fra universitetet i Sevilla, Spania. I tillegg har hun blant annet 6 års erfaring som markedssjef i Media Markt i Sevilla, Spania.

- Dette er et nytt forretningsområde for Ricoh i Norge. Ricoh har i flere andre land levert slike løsninger fra 3.-partsleverandører, men lanserer nå også en
rekke egenproduserte løsninger. I Norge vil vi ha en av bransjens mest komplette porteføljer og skal kunne dekke de fleste av våre kunders
kommunikasjonsbehov. Macarena skal drive salgsstøtte til selgere og forhandlere samt bidra i etableringen av nye distribusjonskanaler. Hun vil være sentral
i etableringen av dette nye produktområdet og vi forventer stor vekst innen disse områdene i Norge, sier Lars Kjelling, som er ansvarlig for nye
forretningsområder i Ricoh Norge.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS 
Lars Kjelling 
Tlf.: 22 58 78 00 
E-post: lars.kjelling@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-
tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som
ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og
informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy
kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.
 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   


