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Un „jucătorul de echipă convins” a finalizat toate etapele carierei la TROX Austria din 1999 și a
fost directorul general care a crescut vânzările cu 73%.

Karl Palmstorfer (41 de ani), director general în Austria din 2016, va fi promovat în funcţia
Head of International Business Europe, Middle East and Africa pe 1 martie. TROX este liderul
pieţei mondiale în componente și sisteme de ventilaţie și aer condiţionat în camere. Nativul
austriac și omul de familie, care isi ia „ motivaţia din succesele obţinute în comun”, a început
ca „produs propriu TROX” în departamentul de vânzări interne imediat după absolvirea
colegiului tehnic. După gestionarea vânzărilor și achiziţiilor, Palmstorfer a fost cel mai recent
director general care a crescut vânzările de la 26 de milioane de euro în 2015 la peste 45 de
milioane de euro în 2020. „Succesul nostru se bazează pe munca în echipă și o viziune
corporativă clară”, spune Palmstorfer. „Produsele și serviciile noastre fac ca fiecare clădire să
fie mai durabilă, mai sigură și mai locuibilă.” În noua sa poziţie, nativul Vorchdorf ar trebui să
consolideze poziţia de lider TROX în Europa și să gaseasca noi solutii. În Orientul Mijlociu și
Africa, accentul principal se pune pe dezvoltarea de noi pieţe. Succesorul lui Palmstorfer în
calitate de director general al TROX Austria este Wolfgang Hucek.

Palmstorfer a absolvit HTL din Vöcklabruck, concentrându-se pe inginerie mecanică, echipamente tehnice
pentru construcţii și planificare energetică, a început în vânzările interne în 1999 și a urcat constant pe scara
carierei la TROX Austria: în 2000 a câștigat prima sa experienţă internaţională la TROX in Europa de Est
preluand în 2004 conducerea departamentului de vânzări. În 2008, a devenit Head of Sales Austria și în 2011,
ca membru semnatar autorizat al echipei de conducere extinse. În cele din urmă, în 2016, Palmstorfer a
devenit director general al TROX Austria. Palmstorfer a finalizat programul de management general la
Universitatea Cranfield în timp ce lucra. În timpul liber, tatăl a trei copii este un sportiv pasionat.
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