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Generix Group nomeia Julien Boisnet como Diretor Comercial
Generix Group, fornecedor global de software SaaS projetado para acelerar as cadeias de
fornecimento colaborativas de hoje, anuncia a nomeação de Julien Boisnet como Chief Sales Officer
do grupo.
A missão de Julien Boisnet na Generix Group é coordenar a estratégia comercial e o desenvolvimento
das operações nas regiões onde a empresa está presente (França, Canadá, América do Norte, Brasil,
Portugal, Benelux, Rússia, Espanha, Itália), a fim de acelerar o crescimento rentável do Grupo e
ajudar a alcançar seus objetivos.
Engenheiro formado pela Escola de Engenharia de Paris e
titular de um MBA Executivo pela HEC Paris, iniciou sua
carreira na GIAT Industries como Engenheiro Analista de
Suporte Logístico antes de ingressar na Consort NT como
Account Manager. Em 2006, ele ingressou na LMS
International (Siemens Group), uma empresa de engenharia
que trabalha com indústrias de manufatura avançadas,
incluindo automotiva e aeronáutica, como Global Account
Manager e em seguida Sales Manager. Em 2015, ingressou na
Adents, editora de soluções inovadoras de software
dedicadas à rastreabilidade de produtos, como Diretor de
Vendas da EMEA, antes de se tornar, 2 anos depois, VicePresidente de Vendas da EMEA e, em 2018, Vice-Presidente de Vendas Global.
Em outubro de 2019, Julien Boisnet ingressou na Generix Group como Chief Sales Officer. Sua missão
é coordenar e supervisionar a estratégia e a eficiência de vendas em todas as regiões do Grupo.
Julien Boisnet gerencia o monitoramento diário das vendas nas regiões e garante que as funções de
pré-vendas, engajamento e gerenciamento de lances ofereçam o nível esperado de suporte a elas.
O lema de Julien Boisnet é transformer e otimizar a organização comercial a fim de reunir recursos
para levar a experiência certa ao lugar certo e no momento certo.
“Julien Boisnet é um grande trunfo para a empresa. Desde que ingressou, ele implementou inúmeras
inovações para melhorar a eficiência de vendas e novos processos para homogeneizar as estratégias
de vendas da empresa. Sua posição multifuncional ajudará a acelerar a cultura internacional da
empresa para os benefícios de nossos clientes, preservando nosso DNA 100% francês”, diz Aïda
Collette-Sène, CEO da Generix Group.
"Estou muito satisfeito por ter ingressado em um prestador de serviços de SaaS francês de estatura
internacional, como a Generix Group. Temos muitas missões em andamento para otimizar a
experiência que nossos clientes e prospects têm da nossa marca ao longo do ciclo de vendas, desde as
fases preliminares de pré-vendas até a contratualização para aquisição e implantação de nossas
soluções e serviços. Desempenho e comprometimento são palavras de ordem que descrevem as forças

de vendas da Generix Group que eu apoio diariamente", explica Julien Boisnet, Chief Sales Officer da
Generix Group.

Sobre a Generix Group
A Generix Group é especialista em Supply Chain colaborativa com uma presença em 60 países, graças às suas
subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo usam suas soluções SaaS. Os 500
funcionários do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, ID Logistics,
Essilor, Ferrero e Geodis para facilitar a transformação digital de suas Supply Chains. Sua plataforma colaborativa,
Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manterem as promessas que fazem aos seus clientes. Ela combina
os recursos para executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e conectar empresas a todos os seus
parceiros, em tempo real. Generix Supply Chain Hub é para todos os intervenientes na Supply Chain: fabricantes,
fornecedores de logística (3PL/4PL) e distribuidores. Fundada em 1990 na França, a empresa está listada no
mercado Eurolist da bolsa de valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0004032795). Para saber mais:
www.generixgroup.com
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