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Coram mianuje Petera Huizinga nowym CEO  
 
Zatrudnienie Petera Huizingi jest zrobieniem kolejnego kroku przez Coram  
 
 
Zaltbommel, marzec 2022 – 1 kwietnia 2022 Peter Huizing (53) zostanie nowym CEO grupy Coram. 
Coram jako właścicielka marek Tiger, Sealskin, Geesa i Impey (UK) jest jednym największych 
sprzedawców akcesoriów do łazienek i pryszniców w Europie Północno-Zachodniej. Firma ma swoje 
oddziały w Holandii, Belgii, Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, Polsce i Norwegii. Pojawienie się 
Petera Huizingi to kolejny etap rozwoju Coram i integrowania marek do jednej marki Coram.  
 

 
Peter Huizing 

 
Peter Huizing ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w 
międzynarodowych firmach z branży produktów szybkozbywalnych, jak np. Heineken, Diageo, The 
Coca-Cola Company, Sodiaal i Friesland/Campina. Coram widzi w Peterze nastawionego na cel, 
pragmatycznego i empatycznego gracza zespołowego, który przeniesie zespół i firmę na wyższy 
poziom. Skupiać się będzie przy tym na innowacjach, jakości i zadowoleniu klienta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Lebon, przewodniczący rady nadzorczej Coram: ”Bardzo cieszymy się z przyjścia Petera 
Huizingi. W jego osobie będziemy mieć CEO z dużą wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacji i 
rozbudowy międzynarodowego portofolio marek, tworzenia wydajnej sieci dystrybucji i silnego zespołu 
zmotywowanych ludzi.” 
 
Peter Huizing, obejmujący stanowisko CEO w Coram: „Cieszę się na dalsze kształtowanie rozwoju 
Coram wspólnie z zespołem Coram. To firma z długą historią, silnymi wartościami rodzinnymi i 
wspaniałym i istotnym portofolio marek. Cieszę się, że będę mógł podzielić się moim doświadczeniem i 
pasją w odniesieniu do ludzi, marek, innowacji, designu i międzynarodowej ekspansji, aby dalej 
rozbudowywać Coram.” 
 
Dzięki integracji samodzielnie operujących marek, która miała miejsce w roku 2020, Peter Huizing 
skupi się na stworzeniu wspólnotowej kultury w Coram oraz na dalszym konkretyzowaniu wybranej 
ścieżki, aby stać się wiodącym graczem na europejskim rynku łazienek, pryszniców i akcesoriów z 
silnymi markami Sealskin, Tiger, Geesa i Impey. Coram jeszcze mocniej korzystać będzie ze swojej 
historii firmy rodzinnej jako filaru łączącego kultury oraz długoterminowej wizji na przyszłe innowacje i 
wzrost.  
  
www.coram.nl 
 

 
Nota dla redakcji: 
Więcej informacji o Coram i/lub materiały graficzne, mogą Państwo uzyskać po skontaktowaniu się z 
MIES PR. Michelle de Ruiter, E-mail: michelle@miespr.nl lub tel. +31 (0)6-457 404 65. 
 
Link do pobrania tekstu i obrazów w wysokiej rozdzielczości: 
https://www.miespr.nl/coram-download-coram-groep-benoemt-peter-huizing-tot-nieuwe-ceo 
 
O Coram 
Coram specjalizuje się w projektowaniu, rozwijaniu i produkcji jakościowych produktów do łazienek, 
które są proste w instalacji. Do Coram należą marki Tiger, Sealskin, Geesa i Impey. Opierając się na 
tych silnych markach, innowacyjnym wzornictwie i intensywnej współpracy z partnerami biznesowymi, 
Coram dąży do bycia w pierwszej dziesiątce największych graczy na rynku europejskim. Coram jest 
własnością holenderskiej rodziny. Siedziba główna Coram znajduje się w Zaltbommel w Holandii. 
www.coram.eu  
 
 


