WILEY X® EUROPE OFFENTLIGGØR UDVIDELSE PÅ TVÆRS AF MELLEMØSTEN OG AFRIKA

Imponerende europæisk vækst for den eksklusive solbrille- og sikkerhedsbrilleproducent
Wiley X gør EMEA udvidelse til en logisk selvfølge og det næste store skridt for
Vemb virksomheden.
Wiley X® som producerer eksklusive solbriller og sikkerhedsbriller
har annonceret planer om at udvide sine succesfulde europæiske
operationer til at omfatte hele EMEA-regionen (Europa, Mellemøsten
og Afrika). De nye kontinenter er dog ikke helt fremmede, da
selskabet i forvejen servicerer disse områder med Harley-Davidson
Performance Eyewear, som brandet har licensen på til hele verden.
"Wiley X har oplevet en imponerende vækst i hele Europa i løbet af
en relativ kort periode, og vi har udvidet vores medarbejderstab
løbende for at imødekomme den øgede efterspørgsel," siger Jan
Mikkelsen, adm. direktør for Wiley X EMEA. "Positiv feedback fra
kunder af Wiley X brandet og stærk salgsvækst i Europa gør
ekspansionen i Mellemøsten og Afrika til en logisk
forretningsstrategi," tilføjer Jan Mikkelsen. For at imødekomme den
stigende efterspørgsel efter selskabets produkter og forberede
fremtidig ekspansion, har Wiley X Europe de seneste år øget sin
medarbejderstab med 30 % om året.
Wiley X EMEA er godt positioneret til at håndtere denne udvidelse
fra sit hovedkvarter i Danmark. Det europæiske hovedkontor er nyrenoveret og centralt placeret til at servicere de europæiske,
mellemøstlige og afrikanske markeder hurtigt og effektivt. Det avancerede lager er leveringsdygtigt i samtlige modeller fra
den imponerende Wiley X produktportefølje, og domicilet tilbyder både plads og bemanding til at håndtere den øgede
efterspørgsel. "Vi er stolte af at være til rådighed for kunderne, når de har brug for os og gør det til en dyd at levere den høje
service, som vi gør. Det er vigtigt for disse kunder at vide, at vi også arbejder, når de arbejder," siger Jan Mikkelsen.
Wiley X sol- og sikkerhedsbriller tilbyder kunderne en unik kombination af stil, komfort, overlegen optisk klarhed samt
enestående beskyttelse af øjnene, og dækker dermed en bred vifte af arbejdsfunktioner og fritidsaktiviteter, også med
mulighed for styrkeglas. Alle Wiley X modeller giver brugeren 100 % UVA & UVB beskyttelse, mens de samtidig opfylder
både den europæiske EN.166 standard og den amerikanske ANSI Z87.1 High Velocity og High Mass Impact Safety standard.
"Ingen anden eksklusiv solbrilleproducent opfylder disse krav om beskyttelse på tværs af hele sin kollektion – og vi er ivrige
efter at bringe dette budskab til et nyt stort og købestærkt publikum i hele Mellemøsten og Afrika," siger Jan Mikkelsen.
Som virksomheden ekspanderer på disse nye markeder, er planen at Wiley X EMEA følger de samme vellykkede
forretningsstrategier, der har ført til succes og hurtig vækst i hele Europa. Disse omfatter at udvikle og effektivt servicere et
hastigt voksende distributør- og forhandlernetværk, og personligt interagere med både kunder og slutbrugere på
internationale udstillinger, messer og arrangementer over hele EMEA-regionen.
For et indblik i den komplette Wiley X produktportefølje med Absolute Premium Protection besøg www.wileyx.eu.
Eller kontakt Wiley X EMEA LLC på Søndergade 8-10, 7570 Vemb, Danmark. Telefon: +45 96 93 00 45. NCAGE: R5814.
DUNS: 311242221.

