Pressemelding

Samuel Avenel, ny COO LYRECO

Lyreco kunngjør ansettelse av Samuel Avenel
som Chief Operating Officer (COO) i Lyreco, gjelder fra 3. juni.
27. mai 2013 – Lyreco har opprettet en ny COO stilling med rapportering direkte til CEO Steve Law. Formålet med
stillingen er å styrke lederstrukturen samt å påskynde utviklingen av nye “workplace positioning” produkter og
tjenester.
COO har ansvaret for “commercial proposition”, dette involverer Marketing, Innovation, E.business, Group Sales
Support, Global Accounts samt IS og Logistics.
Samuel Avenel startet sin karriere som salgskonsulent for Procter & Gamble. Etterhvert som hans karriere utviklet
seg, har han hatt stillinger som Regional Sales Manager, Regional Director, National Sales Director, Marketing
Distribution Director, Sales & Customer Service Director i selskaper som P&G, Nestle, Orange og Honeywell.
Siden 2005 har han vært ansatt i Belron Group (Carglass/Autoglass), senest som Managing Director Europe for
Specials Product Division. Han er av fransk opprinnelse og han har jobbet for en rekke internasjonale selskaper og
dessuten bodd i Storbritannia ved to anledninger. Samuel snakker flytende engelsk, spansk og selvsagt fransk.
Han kommer til å bo tett på hovedkontoret i Marly de neste månedene og han vil gjennomgå et grundig
introduksjonsprogram for å få en dypere forståelse for Lyrecos forretningsmodell og kultur.
Lyreco er overbevist om at Samuel vil være en stor ressurs for å tilpasse firmaet til fremtidige utfordringer.

Om Lyreco:

Lyreco er en privateid leverandør av kontorprodukter og kontorløsninger til arbeidsplasser og markedsleder i B‐2‐B
kontorløsninger til arbeidsplasser. Med 10 000 ansatte, hvorav en salgsstyrke på over 4 500 ansatte, er
kjernekompetansen å fokusere på kundeservice og distribusjon. Foruten å være markedsleder i Europa, er Lyreco
også til stede i Nord‐Amerika, Australia og Asia med drift i 27 land. Konsernet hadde en omsetning på €2.2
milliarder i 2011. Med samarbeidspartnere, opererer Lyreco i 41 land i hele verden.
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