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Nomeação na Michelin España Portugal
Joaquín Paralera, novo diretor de Marketing de Camiões
Michelin anuncia a nomeação de Joaquín Paralera como diretor de Marketing na divisão de
Camiões para España Portugal. Até ao momento, Paralera era diretor de Franchising da
rede de oficinas Euromaster
O novo diretor de Marketing de Camiões da Michelin Espanha Portugal, licenciado em Ciências
Empresariais pela Universidad Hispalense de Sevilha, está há mais de 22 anos vinculado ao Grupo
Michelin em vários postos e filiais.
Durante os mais de onze anos em que desenvolveu a sua trajetória na Michelin Espanha Portugal,
ocupou diversos cargos de responsabilidade tanto na Michelin como na Euromaster, onde ocupou o
cargo de diretor de Marketing Retail, além de ser diretor de Franchising, funções que desempenhava até
à sua incorporação no novo posto na divisão de Camiões da Michelin.
Paralera trabalhou também na sede de Clermont-Ferrand durante quase cinco anos como responsável
de distribuição para a Europa de Leste, entre outros.

A missão da Michelin, líder do setor dos pneus, é contribuir de maneira sustentável para a
mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica, comercializa e distribui pneus
para todo o tipo de viaturas. A Michelin propõe igualmente serviços digitais inovadores, como a
gestão telemática de frotas de veículos e ferramentas de ajuda à mobilidade. De igual forma, edita
guias turísticos, de hotéis e restaurantes, mapas e mapas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede
em Clermont-Ferrand (França), está presente em 170 países, emprega 111 700 pessoas em todo o
mundo e dispõe de 68 centros de produção implantados em 17 países diferentes que, em conjunto,
fabricaram 184 milhões de pneus em 2015. A Michelin possui um Centro de Tecnologia encarregado
da investigação e desenvolvimento com presença na Europa, América do Norte e Ásia.
(www.michelin.es).
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