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ETNA Coffee Technologies richt GmbH op
‘ETNA Coffee Technologies in Duitsland is een feit’
Per 1 september is de GmbH van ETNA Coffee Technologies, en daarmee ook haar vestiging in
Duitsland, een feit. Een logisch stap aangezien het bedrijf al internationaal actief is. ‘’De afgelopen
jaren heeft ETNA Coffee Technologies mooie stappen voorwaarts gezet, ook internationaal. In
Duitsland zien wij veel potentie en mogelijkheden. Door de oprichting van de GmbH met daarbij de
vestiging in Egelsbach zal ETNA zich in Duitsland verder kunnen professionaliseren. Daarbij richten
wij ons op de indirecte verkoop via koffiemachine operators en koffiebranders’’, aldus Peter Jager,
commercieel directeur bij ETNA.
Vestiging in Egelsbach
Vanaf 1 september is de vestiging van ETNA Coffee Technologies in Duitsland operationeel. Deze
wordt geleid door Christoph Nowak en dit betekent dat de Duitse partners van ETNA direct bij hem
terecht kunnen voor verkoop en technische zaken. Hierdoor is niet alleen een snelle reactietijd
gegarandeerd, maar biedt het ook een uitstekende basis voor het ontwikkelen van een duurzame
relatie met onze partners in Duitsland. ‘’Doordat we met een locatie ook fysiek in Duitsland
aanwezig zijn, maakt het mogelijk dat onze partners optimaal kunnen profiteren van de service die
wij bieden. In de showroom kan men onze machines zien, aanraken, van binnen bekijken en
uiteraard de koffie proeven waardoor men volledig kennis kan maken met ETNA en de verschillende
koffiemachines die wij in ons assortiment hebben. De vestiging heeft naast een ontvangst- en
kantoorruimte ook een trainingsruimte. ‘’Dankzij een eigen trainingsruimte kunnen wij de
salesmanagers en onderhoudsmonteurs hier in Duitsland alle technische ins en outs van onze
machines overbrengen’’. Met het hoofdkantoor van ETNA in Doetinchem en de vestiging in
Egelsbach is heel Duitsland gedekt en op acceptabele reisafstand van haar (potentiele) partners.
Christoph Nowak is bekend met de Duitse koffiebranche aangezien hij ruim 24 Jaar als Key
Accountmanager voor Nestlé in Duitsland heeft gewerkt. Deze geboren en getogen Duitser kent
dankzij zijn kennis en ervaring de ins en outs van de Duitse koffiebranche en is daarmee een
ervaren aanspreekpunt voor de (potentiele) Duitse partners.
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