Citrix’ten EMEA Bölgesi’ne Yeni Başkan Yardımcısı
Schaffhausen – Şubat 2021 – Citrix, Pilkku Aasma'nın EMEA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika)
Çözüm Ortağı Satışları Başkan Yardımcısı pozisyonuna atandığını duyurdu. Aasma, şirketin EMEA
çözüm ortakları ekosistemine bağlılığını ve çözüm ortaklarının uzun vadedeki başarısını ve kârlılığını
güçlendirmekten sorumlu olacak ve uzaktan çalışma ile çekici bir çalışan deneyiminin desteklenmesi
amacıyla çözüm ortaklarının dijital çalışma alanı becerilerinin ve yeteneklerinin artırılmasına öncelik
verecek. Pilkku, Citrix'in dünya çapındaki kanal organizasyonu için Üst Düzey Operasyon Yöneticiliğine
getirilen Daren Finney'in yerini alıyor. Her iki rol de Dünya Çapında Kanal Satışları ve Ekosistem Kıdemli
Başkan Yardımcısı olan Bronwyn Hastings'e bağlı.
Pilkku, Microsoft'ta pek çok farklı pazarda ve liderlik pozisyonunda geçirdiği yirmi yılın ardından Citrix'e
katıldı. Son olarak Almanya'da Küçük, Orta ve Kurumsal Segment satış ve pazarlama birimini yönetiyordu.
Bundan önce, Microsoft'un Almanya'daki 40.000 iş ortağından doğrudan sorumluydu ve Batı Avrupa ile
Orta ve Doğu Avrupa'da çeşitli satış ve operasyon liderliği pozisyonlarında görev yaptı.
Citrix EMEA Bölgesi Çözüm Ortağı Satışları Başkan Yardımcısı Pilkku Aasma, şöyle konuştu: "2020,
çalışma, iş birliği yapma ve birbirimizi destekleme bakımından hem şirketlerin hem de insanların
dayanıklılığını ve uyum sağlama yeteneğini test eden olağanüstü bir yıl oldu. Uzaktan çalışmanın küresel
pandemiden önce benzeri görülmemiş bir ölçekte kalıcı olacağını göz önüne aldığımızda, daha da fazla
dijital dönüşümün 2021 yılı için Kutup Yıldızı niteliğinde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz."
Aslen Estonyalı olan Pilkku, Tallinn'deki Concordia Uluslararası Üniversitesinden Uluslararası İşletme
alanında lisans derecesi aldı. Ayrıca, Paris Northwestern Üniversitesi, Kellogg İşletme Fakültesinden Üst
Düzey Pazarlama Diplomasına ve London Business School'dan Üst Düzey Liderlik Diplomasına sahip.
Pilkku'nun ofisi Münih'te olacak.
Citrix'in Dünya Çapında Kanal Satışları ve Ekosistem Kıdemli Başkan Yardımcısı Bronwyn Hastings
ise şunları söyledi: "Pilkku, geniş ölçekli bulut dönüşümü projelerine liderlik etme konusundaki
kapsamlı deneyimi ile buluta geçişimizin hızlandırılmasında önemli bir rol oynayacak. Ortaklıkların
güçlendirilmesine, satışa odaklı bir büyüme kanalı inşa edilmesine ve EMEA bölgesindeki müşterilere
daha bütünsel bir olanak sunulması için ekosistemin stratejik çözüm ortaklarıyla genişletilmesine
odaklanacak."
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