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4. Generation

JOHN ENGEL Udover at være adm. direktør forfirmaet, samt bestyrelsesmedlem er John Engel ansvarlig for herretøjsmærket Sunwill, som blev opkøbt af F. Engel K/S i 1989. 

LARS ENGEL Udover at være adm. direktør for firmaet samt bestyrelsesmedlem er Lars Engel ansvarlig for jagt og outdoor-divisionen Deerhunter, som blev grundlagt i 1985. Lars Engel har ydermere titlen som belgisk konsul.

CARL ERIC ENGEL Udover at være Adm. direktør for firmaet, samt bestyrelsesmedlem er Carl Eric Engel ansvarlig for det tyske datterselskab indenfor arbejdstøj. Yderligere har han ansvaret for produktudviklingen indenfor arbejdstøj med speciale indenfor sikkerheds arbejdstøj. 



Norgesvej

Simmerstedvej

Bøndergårdene

F. Engel er beliggende på tre lokationer i Haderslev, Danmark.
NorgesvejAdministration af FE Engel, WorkZone & Sunwill og lager (arbejdstøj).

SimmerstedvejAdministration og lager af Deerhunter.

BøndergårdeneSunwill lager.

Fakta



F. Engel har to egne fabrikker i Litauen
Utena - ca. 200 medarbejdere- 1600 m² produktion og lager- fremstilling af Engel Standard, Enterprise,    Galaxy, Safety und Safty+ og WorkZone

Zarasai- ca. 200 medarbejdere- 5000 m² produktion og lager- fremstilling af Sunwill herrebukser og    fiberpelsproduktion

Produktion



Zarasai tilskæreri Lager Zarasai

Produktion Zarasai Produktion Utena

Produktion

Produktion Utena

Zarasai tilskæreri



Vi klæder hele Europa på
Stort forhandlernet



Hos F. Engel lægger vi vægt på at være gode rådgivere og sparringspartner for vore kunder og slutbrugere.

• Høj kvalitet & leveringssikkerhed
• Fleksible omkring individuelle løsninger
• Fleksibilitet
• Know-how i tekstiler
• Troværdighed
• Omkostningsbevidste
• Miljøbevidste

Vores Værdier



funktion
Bredt og dybt sortiment

og design

Hos F. Engel er arbejdstøj kvalitet, komfort, kant og karakter. Vi har kundens
behov er i fokus.  Med funktionelle og praktiske designs. Moderne
farvekombinationer samt højteknologiske materialer er kunden sikret en god 
komfort og bevægelsesfrihed. 
Hos F. Engel er Sunwill moderigtige herrebukser og profilbeklædning, med masser af smarte features.Et væsentligt koncept bag Sunwill er det personlige engagement i produktion og service – Sunwill er et stærke brand end nogensinde 
Hos F. Engel er Deerhunter moderne og højteknologisk jagttøj. Visionen er at producere tøj til nutidens jægere og til friluftsaktivisten, for hvem bevægelsesfrihed og en høj teknisk kvalitet er afgørende. Deerhunter blev i 2009 udnævnt til leverandør til Hendes Kongelige højhed og det Kongelige Danske Hof.



Forskellen på gode bukser og fantastiske bukser ligger i detaljerne …
Sunwill´s mission er at designe moderne herrebukser, som er både funktionelle, har flotte detaljer, perfekt pasform, tidssvarende og er af højeste kvalitet. Forskellen på et par gode bukser og et par fantastiske bukser ligger i detaljerne.
Vores enestående sortiment af avancerede råstoffer og specielt fremstillede garner og farver garanterer, at alle vores bukser og jeans har den kvalitet, holdbarhed og komfort, som vores kunder kender til og forventer.



For F. ENGEL Teamet er det en ære at tilbyde kunderne de bedste produkter og den bedste service.



Krav til det nye system
• Da F. Engel skulle finde et CRM system, var der flere krav der skulle honoreres:

 Det skulle være nemt at integrer med Navision – standard modul
 Kunne tilpasses pr. division (Deerhunter/Sunwill og Erhvervsbeklædning)
 Kunne håndter mange sprog, vi har sælgere i hele Europa og Skandinavien
 Salg skal have mulighed for at arbejde samme om kunder (slutkunder)
 Rapporteringsværktøj fra sælger til ledere
 Dokumenter, E-mail og aftale skulle altid være ”online”  og opdateret
 Systemet skal med andre ord være brugervenligt for alle



Kontaktkort & Mere information

Kontaktkort – mere information



Navision informationer
• Navision
• Faktura
• Ordre
• Aftaler

Hvordan ser integrationen ud?



Bedre overblik over opgaver/kundebesøg



Udvalg – oversigt over aktiviteter - planlægning



Det fortrukne SuperOfficeværktøj for dekørende sælgere er iPad

Det mobile kontor



Økonomidata mobilt



Mobil – GPS og kørselsvejledning



Hvad har SuperOffice betydet for F. Engel?
 Vi har fået samlet vores kundedate i ét system
 Markant bedre overblik
 Ikke flere ”private” noter eller regneark med informationer.
 Marketing har et godt datagrundlag for udsendelse.
 I forhold til GDPR, har vi styr på ”permits”
 Kunder har nu selv mulighed for at til/fravælge marketings informationer.
 Ved ansættelse af en ny sælger, eller distrikts ændringer er alle informationer lige til at gå til.
 Kundeservice og sælgere har altid samme opdateret information.



Udvalg:KundetypeGeografisk lokationHvad har kunden købt/ikke købt


