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Pressalit producerer toiletsæder til et globalt marked. 
En mangfoldig medarbejderskare er derfor en vigtig 
brik i at opnå adgang til nye, lukrative markeder.

”Vores medarbejdere med international baggrund 
spiller en afgørende rolle i vores succes på det globale 
marked. De får os til at se nye perspektiver og giver os 
både indsigt og udsyn. Det er vigtigt for en virksomhed 
som os, hvor 85 % af produktionen går til eksport,” 
siger ordførende direktør Dan Boyter.

Wael Hassan fra Ægypten er et godt eksempel på, 
hvordan virksomheden udnytter medarbejdernes 
forskellige kompetencer til at styrke forretningen.

Wael startede egentlig i produktionen hos Pressalit, 
men ledelsen fik øje på hans potentiale og bad ham 
hjælpe med at opdyrke markeder i Mellemøsten, som 
var svære at få adgang til. I dag er Wael Area Sales 
Manager for Tyrkiet og hele Mellemøsten - markeder 
med stor fremgang.

Spørger man ham selv, er han ikke i tvivl om, at han i 
kraft af sin kulturelle og sproglige baggrund fungerer 
som en vigtig brobygger: ”Jeg kender alle de arabiske 
dialekter, og derudover taler jeg engelsk, fransk og 
italiensk. Og måske vigtigst af alt, så kender jeg men-
taliteten. Jeg kan aflæse kunderne på en helt anden 
måde, end mine kolleger kan. Det er en stor fordel at 
forstå, hvordan kunderne tænker og reagerer.”

”Wael var med til at bearbejde markedet, og med 
hans kulturelle forståelse kunne vi hurtigere ramme 
plet,” siger Dan Boyter og fortsætter: ”Det er spæn-
dende at se, hvordan tingene kan flytte sig, når man 
arbejder målrettet med mangfoldigheden. Vores 
virksomhedskultur har udviklet sig meget, og i dag 
arbejder vi ikke kun med mangfoldighed i produktio-
nen, men også på de mere videnstunge områder.” 
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“Vores medarbejdere 
med international bag-
grund spiller en afgøren-
de rolle i vores succes 
på det globale marked

En vigtig bro til nye markeder
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