
 

 

 

 

Transwide & Teleroute stellen Alexander Sollmann aan als 

Directeur Productbeheer 
 

Brussel, 12 oktober 2017 – Transwide & Teleroute zijn verheugd u Alexander Sollmann te kunnen 

voorstellen, die met ingang van maandag 2 oktober de functie van Directeur Productbeheer bekleedt. 

 
Alexander Sollmann zal instaan voor het beheer van alle 

producten in de Transportmanagementsoftware- en 

Vrachtuitwisseling-portefeuilles. Hij brengt meer dan 24 

jaar ervaring in de transport- en logistieke sector met zich 

mee, waarvan zo'n tien jaar bij Transporeon. 

 

In deze nieuwe functie zal Alexander zich bezighouden 

met de verdere ontwikkeling van de globale roadmap van 

de Transwide- en Teleroute-software. Zijn kennis van 

workflow-software en SaaS-applicaties zal hem beslist 

helpen om unieke oplossingen te creëren waarmee 

shippers, logistieke dienstverleners en vervoerders niet 

alleen tijd kunnen besparen, maar ook hun marges 

kunnen verbeteren en de kosten voor het beheer van hun 

activiteiten kunnen verminderen.  
 
“Het lijkt me erg interessant om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om alle Transwide- en 

Teleroute-producten te combineren, overal waar dat zin heeft,” vertelde Alexander Sollmann. 

“Binnen deze nieuwe groep beschikken we ten opzichte van onze concurrenten over duidelijke unieke 

verkoopargumenten, maar uiteindelijk is het onze taak om met behulp daarvan de beste van de klas 

te worden. Ik verheug me op een vruchtbare samenwerking met gemotiveerde collega's in een 

internationaal bedrijf. Op basis van wat ik tot nu heb gezien, zal ik niet ontgoocheld zijn!” 
 
“Ik heet Alexander heel hartelijk welkom in ons bedrijf. Aangezien we ernaar streven om onze groei-

initiatieven een versnelling hoger te schakelen, zullen zijn ervaring en klantgerichtheid cruciaal zijn 

om ons te helpen oplossingen te creëren die onze klanten een meerwaarde bezorgen,” stelde Fabrice 

Maquignon, CEO van Transwide en Teleroute. 
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