
 

 

 

VOOR DIRECTE PUBLICATIE 

Nieuwe Directeur voor Q.I. Press Controls en EAE in Latijns – Amerika 
 
Oosterhout, februari 2015 – Nielson Fernando zal vanaf 
februari 2015 beginnen als de nieuwe managing director van 
Q.I. Press Controls en EAE Latijns – Amerika. Nielson 
vervangt hiermee Júlio Coutinho die zeven jaar trouwe dienst 
heeft geleverd. Fernando zal starten in een nieuw kantoor in 
São Paulo, Brazilië. 
 
Nielson Miranda Fernando is 37 jaar oud en komt uit São 
Paulo, Brazilië. Hij is zijn carrière op een jonge leeftijd 
begonnen als verkoper voor verschillende markten. Na het 
afronden van zijn opleiding Mechatronic Engineering en het 
ontvangen van zijn Master in Industrial Processes Automation 
and Control, oefende hij tal van verschillende functies uit voor 
verschillende internationale organisaties. Hij heeft gewerkt als 
Project Manager, New Product Development Engineer en als 
Head of Engineering. Al deze tijd werkte hij nauw samen met 
de klant en dat is precies zoals hij het wil. 
 
Nielson is toegewijd en leergierig, hij wil graag de grafische 
markt verkennen. Menno Jansen, directeur Q.I. Press 
Controls, heeft grote vertrouwen in Nielson, ondanks zijn geringe ervaring in de grafische industrie. 
Jansen: “Nielson beschikt over voldoende verkoopervaring, heeft een drive en het ondernemerschap 
om deze zware taak te aanvaarden. Uiteraard zullen we hem moeten trainen met betrekking tot onze 
industrie. Vaardigheden zoals goed luisteren, overtuigen en doorzetten zitten gewoon in zijn karakter.” 
Nielson is graag in contact met mensen en wil graag het beste uit zichzelf en anderen halen. 
 
In zijn vrije tijd is Nielson een echte familieman. Hij houdt ervan om tijd door te brengen met zijn vrouw 
en twee kinderen. Vooral op de boerderij van zijn vader waar hij hen kan leren over het 
plattelandsleven. Aangezien Nielson in São Paulo woont, was het een logische stap om het locale 
kantoor terug te verhuizen naar deze stad. Onderaan dit bericht zijn de contactgegevens van het 
nieuwe kantoor te vinden. 
 
QIPC – EAE heet Nielson van harte welkom. Nielson: “Ik ben hier om te voldoen aan alle behoeften van 
de klant en zou graag met hen succes willen vieren!”  
 
Contactgegevens nieuw kantoor QIPC – EAE Latijns – Amerika:  
Adres: 

Rua Guaipá, 51 - Sala 307 
Vila Leopoldina, São Paulo, Brasil 
CEP: 05089-001 

Algemeen telefoonnummer: 
 +55 11 2365-8594 

Nielson Fernando, Managing Director  
Q.I. Press Controls en EAE Latijns – Amerika 



 

 
 
 
 
 
Over Q.I. Press Controls: 
Q.I. Press Controls ontwikkelt en levert innovatieve, hoge kwaliteit optische meet en regelsystemen. Wij zijn 
wereldwijd actief in de magazine- en krantendruk industrie. Onze totaal oplossingen worden ondersteund door 
een wereldwijd service netwerk. Deze betrouwbare systemen zijn bewezen in de markt van bestaande en nieuwe 
drukpersen en bieden onze klanten structureel betere resultaten.   
 
I am here… for you! 
 
Voor meer informatie: www.qipc.com 
 
Over EAE Engineering Automation Electronics GmbH: 
De in Ahrensburg gevestigde organisatie is actief in de grafische industrie, automatiseringsoplossingen en 
automatiseringstechniek. Het bedrijf, opgericht in 1962 door Richard Ewert, is de toonaangevende leverancier 
van controle, automatiseringsoplossingen en software voor klantendrukkerijen. EAE’s oplossingen worden 
gebruikt in alle gebieden van een krantendrukkerij – van voor het printproces tot aan de postkamer. Wereldwijd 
gebruiken meer dan 550 drukkerijen EAE’s regelsystemen om meer dan 125 miljoen kranten elke dag te 
produceren. 

Voor meer informatie: www.eae.com  

http://www.qipc.com/
http://www.eae.com/

