O Retrato da Empresa
A EXXERGY GmbH é uma empresa de consultoria que trabalha para
empresas do setor de energia. O foco principal fica nas áreas de energia
renovável e indústria de fundição. Fundada em 1999, originalmente como
Flytex GmbH com sede em Rimsting am Chiemsee, a empresa mudou após a
compra de todas as cotas por Thomas C. Sauer em 2006 para EXXERGY
GmbH. No período a seguir, Sauer ampliou as atividades de consultoria,
consultoria, que
no começo eram somente de origem técnica, para todos os aspectos
essenciais da consultoria empresarial e gerencial. Além das áreas tradicionais
de tecnologia, a consultoria abrange os campos de inteligencia de mercado,
planejamento de negócios,
s, desenvolvimento de estratégias e financiamento.
Recentemente, atendendo às demandas de nossos clientes, ampliamos
nossas ofertas com processos de negócios (com base em TQM) assim como
desenvolvimento de recursos humanos e recrutamento.
erece soluções abrangentes e qualificadas de uma
A EXXERGY GmbH oferece
mão para todas as questões estratégicas e operativas. Isto é possível através
de nossa Aliança para Competência – uma larga rede de consultores
experientes, que são especialistas em seus respectivos campos de
de trabalho
nacional e internacionalmente e que têm os mesmos altos padrões de
qualidade que nós mesmos. Todos os consultores têm ampla competência
profissional, experiencia de muitos anos, conhecimentos específicos e
interdisciplinários de ramo e uma compreensão
compreensão profunda dos processos de
negócios. O trabalho em equipe nos permite atender às exigências de nossos
clientes e executar projetos de grande porte.
Além disto a EXXERGY GmbH apoia seus clientes nas áreas de compra
estratégica e na arrecadação de meios
meios financeiros, assim como faz mediação
de usinas solares e eólicas em diferentes estágios de desenvolvimento. O
diretor executivo Thomas C. Sauer é especialista nas áreas de energia
renovável, vidros e alumínio. Ele tem experiencia de muitos anos no trabalho
traba
conjunto com outras culturas, especialmente com a Ásia e os Estados Unidos.
Weitere Informationen und Kontakt:
EXXERGY GmbH, Thomas C. Sauer, Am Wasserbogen 28, 82166 Gräfelfing,
M +49 171 6273770, tcs@exxergy.com
EXXERGY GmbH, Pia Preuß, Office Frankfurt, Dillenburger Str. 23, 60439
439
Frankfurt, M +49 160 96417026, pp@exxergy.com

