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“Sofon biedt ons
op elk moment
toegang tot juiste en
actuele gegevens”

v.l.n.r. Klaus Pekruhl ALGEMEEN DIRECTEUR,
Ulrich Klempert VOORMALIG SALES MANAGER,
Mathias Rauen, SALES-MEDEWERKER

Langguth GmbH uit het Duitse
Senden (Westfalen) is een
middelgrote producent van
klantspeciﬁeke oplossingen
voor het etiketteren van allerlei
soorten producten. In de
vestiging in Senden biedt de

Sofon helpt Langguth
bedrijfskennis duurzaam
te borgen

onderneming werk aan meer
dan 100 medewerkers.
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“Sofon biedt ons op elk moment
toegang tot juiste en actuele gegevens”

WAT BEREIKTE
LANGGUTH MET
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