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COMUNICADO DE IMPRENSA

Membro adicional indicado para a Diretoria Executiva do Grupo
ARRI
• Markus Zeiler torna-se novo membro do Conselho Executivo em abril de 2019
• Responsável pela ARRI Rental em todo o mundo
• O negócio próprio de aluguel de equipamentos é de grande importância para o
Grupo ARRI
Munique, 19 de março de 2019 - O Conselho de Supervisão do Grupo ARRI,
em sua reunião de ontem, decidiu nomear um novo membro para a Diretoria
Executiva do Grupo ARRI, formado atualmente pelo Dr. Joerg Pohlman e Dr.
Michael Neuhaeuser.
Com vigência a partir de 1º de abril de 2019, Markus Zeiler, até o momento
chefe da Unidade de Negócios de Iluminação da ARRI, será membro da
Diretoria Executiva do Grupo ARRI. Sua nova área de responsabilidade dentro
do Conselho Executivo será a gestão de negócio global do aluguel de
equipamentos da ARRI.
O Professor Dr. Hans-Joerg Bullinger, Presidente do Conselho de Supervisão do
Grupo ARRI, sobre a nomeação de Markus Zeiler, comenta: “O negócio de
aluguel é de grande importância para a ARRI. Os fundadores da empresa,
August Arnold e Robert Richter, não apenas construíram equipamentos de
tecnologia de filme a partir de 1917, mas também promoveram o negócio de
aluguel.” Além disso: “O desenvolvimento de negócios da ARRI Rental é bom,
mas muito diferente em todo o mundo. A América do Norte, como o mais
importante mercado de cinema e TV, oferece à ARRI Rental oportunidades
especiais, mas também desafios. Markus Zeiler certamente se dedicará a essa
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tarefa com a mesma paixão que ele trouxe para administrar e expandir com
sucesso os negócios de iluminação na ARRI nos últimos seis anos.”
Markus Zeiler é um físico graduado da Universidade de Regensburg, na
Alemanha e da Universidade de Reading, no Reino Unido. Em 2000, iniciou sua
carreira profissional na OSRAM Opto Semiconductors como engenheiro de
desenvolvimento de LED e tecnologia de sensores. Após 10 anos, Markus Zeiler
aceitou o cargo de Gerente Geral na start-up Optogan GmbH, para construir
seus negócios internacionais. Em janeiro de 2013, a ARRI trouxe Markus Zeiler
para Stephanskirchen, na Alemanha, para se juntar à divisão de Iluminação, que
ele conseguiu administrar com sucesso junto com Markus Lampier.
Os produtos de iluminação ARRI e soluções de estúdio são apreciados em todo
o mundo e são conhecidos por seu alto poder inovador, confiabilidade e
facilidade de uso nas áreas de cinema, TV, fotografia, teatro e eventos ao vivo.
Markus Zeiler foi responsável pela expansão da tecnologia digital LED e pela
introdução bem-sucedida da plataforma SkyPanel na ARRI.
Sobre a ARRI:
Arnold & Richter Cine Technik (ARRI) é uma empresa multinacional da indústria cinematográfica
e mídia, empregando cerca de 1.500 funcionários ao redor do mundo. Foi fundada em 1917, em
Munique, na Alemanha, onde a matriz ainda está localizada. Existem outras filiais na Europa, na
América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália.
O grupo ARRI consiste de cinco unidades de negócio: sistemas de câmera, iluminação, mídia,
locação e equipamentos hospitalares. A ARRI é líder em projetos e fabricação de sistemas de
câmera e luz para a indústria cinematográfica e de broadcast, com distribuição em todo o mundo
e uma rede de serviços. É também uma provedora integrada de serviços de mídia nos campos
da pós, da coprodução e de vendas internacionais, assim como em locação de equipamentos,
fornecendo pacotes de câmera, luz e maquinária para produções profissionais. A ARRI Medical,
foca no uso do núcleo da tecnologia de imagem para aplicações cirúrgicas.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconheceu os engenheiros da ARRI e suas
contribuições técnicas com 19 Prêmios de Engenharia e Científicos.
Para localização e mais informações, por favor visitem: www.arri.com
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