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„Убеденият отборен играч“ е завършил всички етапи на кариера в TROX Австрия от 1999 г. и до скоро
беше управляващ директор, който увеличи продажбите със 73 процента.

Карл Палмсторфер (41), управляващ директор в Австрия от 2016 г., ще бъде повишен до ръководител
на TROX за международния бизнес в Европа, Близкия изток и Африка на 1 март. TROX е лидер на
световния пазар на компоненти и системи за вентилация и климатизация в помещенията. Родният в
горна Австрия и семеен мъж, който взима „много мотивация от съвместно постигнатите успехи“,
започна като „собствен продукт на TROX“ във вътрешния отдел продажби веднага след завършването
на техническия колеж. След като управлява продажбите и прокуратурата, Палмсторфер беше до
неотдавна управляващ директор, който увеличи продажбите от 26 милиона евро през 2015 г. на над
45 милиона евро през 2020 г. „Нашият успех се основава на екипна работа и ясна корпоративна
визия“, казва Палмсторфер. „Нашите продукти и услуги правят всяка сграда по-устойчива, по-
безопасна и по-годна за живеене.“ На новата си позиция местният от Vorchdorf трябва да засили
водещата позиция на TROX в Европа и да установи нови системни решения. В Близкия изток и Африка
основният акцент е върху разработването на нови пазари. Наследникът на Палмсторфер като
управляващ директор на TROX Австрия е Волфганг Хусек.

Палмсторфер завършва HTL във Vöcklabruck с фокус върху машиностроенето, техническото
строително оборудване и енергийното планиране, започва вътрешни продажби през 1999 г. и
непрекъснато се изкачва по кариерната стълбица в TROX Австрия: през 2000 г. придобива първия си
международен опит в източноевропейските TROX клонове и пое управление през 2004 г. на отдела за
продажби на вентилатори. През 2008 г. ентусиазираният семеен мъж стана ръководител на отдел
продажби в Австрия, а през 2011 г. като упълномощен член на подписалия екип от разширен
мениджмънт. И накрая, през 2016 г. Палмсторфер стана управляващ директор на TROX Австрия.
Палмсторфер завърши общата програма за управление в университета Кранфийлд, докато работеше.
В свободното си време жененият баща на три деца е страстен спортист.
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