
 

Persbericht 
 

Additive Industries benoemt Mark Massey tot nieuwe CCO 

Mark Massey per 1 mei in dienst bij ‘s werelds eerste dedicated producent van industriële metal 
additive manufacturing-systemen   
 

Eindhoven, 20 april 2021 - Additive Industries heeft Mark Massey per 1 mei 2021 benoemd als Chief 

Commercial Officer (CCO). Deze rol - die nieuw is voor Additive Industries – is gecreëerd om de 

wereldwijde commerciële organisatie te versterken en de groeiambities van het bedrijf te 

ondersteunen. Als CCO leidt Mark het wereldwijde team voor sales, marketing en product 

management en het customer life cycle management-team. Hij neemt de verantwoordelijkheid op 

zich om groei te realiseren in de markt voor metal additive manufacturing.  

 

Mark is op dit moment Sr. Director & General Manager van de Bulk Elemental Analysis-productlijn bij 

Thermo Fisher Scientific. Hij heeft een bewezen trackrecord in sales met meer dan 25 jaar ervaring in 

het realiseren van groei als het gaat om hightech kapitaalgoederen in industriële markten. Vòòr zijn 

huidige rol werkte Mark in steeds verantwoordelijker rollen in salesmanagement bij Philips Industrial 

Electronics, AMETEK, en de Electron Microscopy-businessunit van Thermo Fisher. Massey studeerde 

elektrotechniek aan de Haagse Hogeschool en behaalde een graad in business administration. 

 

Mark Massey: “Ik ben vereerd en enthousiast om onderdeel te worden van het innovatieve en 

toegewijde team bij Additive Industries. Het bedrijf loopt voorop op het gebied van innovatie in de 

aantrekkelijke metals additive manufacturing-markten. Ik kijk uit naar onze route naar groei en 

langetermijnsucces.” 

 

Ian C. Howe, CEO van Additive Industries: “Wij heten Mark hartelijk welkom bij ons bedrijf in de rol 

van CCO. Dit is een belangrijke stap in het versterken van onze commerciële slagkracht.  Additive 

Industries heeft nog veel onbenut potentieel en met de expertise van Mark en zijn brede ervaring in 

sales management in belangrijke markten kunnen we groei versnellen via de acquisitie van nieuwe 

business en klanten.” 

Meer informatie 

 

Een foto van Mark Massey is beschikbaar op www.additiveindustries.com. 

Contact Additive Industries 

Irina Schatorjé, Marketing Manager 

Mobile: +31 (0)646280407 

E-mail: i.schatorje@additiveindustries.com  
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Over Additive Industries  

Additive Industries is leverancier van industriële additive manufacturing printers (3D-metaalprinters) 

voor hoogwaardige metalen onderdelen. Met een toonaangevend bouwvolume, robuustheid en 

productiviteit herdefinieert Additive Industries de businesscase voor lucht- en ruimtevaart, 

automotive, energie en hightechapparatuur. Additive Industries, met haar hoofdkantoor in 

Nederland, heeft demo- en servicecentra in de Verenigde Staten, het VK en Singapore en is een 

wereldwijde hoofdrolspeler in grootschalige metaalprintsystemen. 

http://www.additiveindustries.com/

