Telefoon: +49 (0 68 25 - 92 01 0
Telefax: + 49 (0) 68 25 - 92 01 40
presse@prowin.net
www.prowin.net

proWIN Winter GmbH | Zeppelinstraße 8 | D-66557 Illingen

proWIN – al 27 jaar succesvol op weg in de directe verkoop
proWIN Winter GmbH, gevestigd in het Saarland, werd opgericht in 1995 en is met een
jaaromzet van 285 miljoen euro (2020) één van de leidende directe verkoop bedrijven van
Europa. Samen met dochterbedrijf proWIN Bildung und Service GmbH heeft het familiebedrijf
momenteel 220 medewerkers in dienst op twee locaties.
Bovendien behoren momenteel 155.000 zelfstandige verkooppartners tot het proWIN team,
zij houden zich in Duitsland en de aangrenzende landen bezig met de verkoop van de drie
proWIN productdivisies: Symbiontische Reinigung® = reinigingsartikelen en -benodigdheden,
natural wellness = beauty- en wellness-producten, best friends = premium diervoeding voor
honden en katten evenals verzorgings- en aanvullende producten.
De klant wordt een comfortabele koopervaring geboden: door middel van
productpresentaties thuis of locatie-onafhankelijk via online-demonstraties.
Behalve waardegericht gebaseerd ondernemerschap en een sociaal personeelsbeleid, staat
proWIN voor een verantwoorde duurzame algemene oriëntatie die ook maatschappelijke
betrokkenheid omvat.
Dat laten de twee non-profit proWIN organisaties zien via welke het bedrijf zich inzet in
binnen- en buitenland: de proWIN stichting zet zich in voor kinderen in nood, de proWIN pro
nature stichting voor natuur- en soortenbescherming. Beschikbare middelen worden divers,
zinvol en in overeenstemming met het doel van de beide bedrijfsstichtingen ingezet.
Meer lezen: www.prowin.net
Tekens: 1.449
proWIN Winter GmbH – stand januari 2022
Contact: presse@prowin.net
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proWIN Infotheek:
proWIN Winter GmbH: Sinds 11.11.1995
o
o
o
o

o
o
o

Door de eigenaar geleid direct verkoopbedrijf met hoofdkantoor in Illingen (Saarland)
Opgericht door Ingolf en Gabi Winter, Stefan Schäfer
Bedrijfsleiding: Ingolf, Gabi, Sascha en Michael Winter evenals Stefan Schäfer
Verkoop van hoogwaardige producten uit de productdivisies Symbiontische
Reinigung® = reinigingsartikelen en -benodigdheden, natural wellness = beauty- en
wellness-producten, best friends = premium diervoeding voor honden en katten
evenals verzorgings- en aanvullende producten.
In totaal omvat het assortiment meer dan 400 verschillende producten.
155.000 proWIN verkooppartners in Duitsland en de aangrenzende buurlanden
220 vaste medewerkers op verschillende locaties - 189 in Illingen (Uchtelfangen), 31
in Schiffweiler (Landsweiler-Reden) – stand januari 2022

proWIN Bildung und Service GmbH: sinds 01.01.2014
o
o

o
o

Bedrijfsleider: Steffen Bug
proWIN Bildung und Service GmbH staat voor gekwalificeerde opleidingen en vervolg
opleidingen van verkooppartners in de proWIN Akademie in Landsweiler-Reden.
Portfolio: scholingen/workshops inzake productkennis en time management en
leiderschapsontwikkeling
Catering Akademie: Sander Catering GmbH, keukenbeheer: Christoph Barth
Ruimtes en know-how kunnen ook door externe zakelijke klanten worden gebruikt:
het aanbod varieert van het huren van ruimtes tot complete seminarpakketten aan
toe.

Buitenlandse ondernemingen:
o

In het kader van de internationalisering werden tot nu toe vier buitenlandse
dochterondernemingen opgericht: proWIN international France Sàrl, proWIN
Nederland B.V., proWIN Belgium GmbH en proWIN Italia Srl. Bedrijfsleiding: France
Sàrl, proWIN Nederland B.V. en proWIN Italia Srl.: Michael Winter en Stephan Kropf,
proWIN Belgium GmbH: Ingolf Winter.
De ontwikkeling van andere landen is gepland.
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