
A vicenzai MB S. p. A. cég, amely vezetô szerepet tölt be a tör_kanalak gyártásában
és értékesítésében, immáron második alkalommal vesz részt az Intermat vásáron,
melyet 2009. április 20-25. között rendeznek meg Párizs északi részén, Paris Nord
Villepinte-ben.
A három évente megrendezett Intermat kiállítás az építôipari szektor egyik lenjelen-
tôsebb eseménye, melyet minden alkalommal megtisztelnek látogatók a világ min-
den részérôl és amely a méretében egyik legnagyobb bemutató területet kínálja. A
legutóbbi 2006-os alkalommal, igen jelentôs számban,  43 különbözô országból
1320 cég képviseltette magát. 

A minden szektorra kiható világválság ellenére az MB S. p. A. úgy döntött nem áll
le és továbbra is befektetéseket eszközöl, nem csak termékfejlesztésre és kutatás-
ra, de kiállításokon való részvételre is.  A számos hazai és nemzetközi kiállításon
való részvétel megalapozta a cég sikerét, amely mindössze néhány év alatt vezetô
szereplôvé vált  ebben a szektorban. Az MB határozottan meg van gyôzôdve annak
fontosságában, hogy mintegy hivatkozási pontként môködjön mind az ügyfeleknek
való értékesítés, úgy a kiállításokon való folyamatos részvétel területén is, ezzel
megalapozva a hosszútávú kapcsolatok létrejöttét és egyben növelve az ügyfelek
lojalitását.

Az ügyfelek igényeinek kielégítését szolgáló folyamatos elhivatottság, az elért ered-
mények állandó jobbá tétele és a cég azon irányelve mely teljes elsôbbséget ad a
minôségnek, már a kezdetektôl fogva az MB S. p. A. értékei közé tartoznak. A ter-
mékfejlesztés,  nemzetközi elismerés és a különbözô vásárokon és kiállításokon
kapott számos díj mind az MB névjegyévé vált, ami ezalatt folyamatosan befektet a
marketing tervek, szakvásárok és a kommunikáció területén.
A párizsi kiállítás szintén egy lehetôség lesz az MB számára, hogy megmutassa
legújabb termékeit, amelyek az MB csapatának folyamatos kutatásának és fejlett
technológiájának eredményét képezik. A történelmi MB törôkanalak szintén kiál-
lításra kerülnek a 6-os csarnok K070 számú belsô standján.

Ezzel egyidôben a külsô bemutató területen elhelyezkedô  E9-es csarnok Paris
Demo 07 nevô standjánál a látogatók megtekinthetik a törôkanalakat munka
közben, és saját szemükkel gyôzôdhetnek meg azok hatékonyságáról és
minôségérôl. Valójában a bemutató terület lehetôséget fog adni a látogatóknak,
hogy méltányolják a törôkanalak sokoldalúságát, amibe beletartozik, hogy garantált
hatékonyság mellett mindenféle anyagot képesek összetörni, valamint ter-
melékenyek, takarékosak, nyereségesek és kímélik a környezetet. 

Miután a 2009-es évet a fogadalmak egész sorával kezdte, amibe beletartozik a fôbb
szakvásárokon Las Vegasban, Görögországban, Ausztriában és Szlovéniában való
részvétel, a törôkanalak gyártásában és eladásában nemzetközi vezetô szerepet
betöltô MB S. p. A. továbblépett, hogy megerôsítse sikerét Franciaországban, ahol
hamarosan egy új üzemet fog nyitni.

Az elkövetkezendô hónapokban az MB további területeket hódit meg, melynek
keretében hazai és nemzetközi vásárokon mutatja be a cég sikerét és ügyfeleinek
lojalitását.

A breganzei MB S.p.A., in 2001, jelenleg 100 országba exportál és elismert ter-
mékeinek újítása és technológiája valamint szolgáltatásai tekintetében. A piac
igényeihez való igazodás képessége és a technikai segítség melyet számos
ügyfelének nyújt, hozzájárúlt az MB márka elterjedéséhez világszerte. 

Az MB tör_kanalak jelen lesznek a 6-os csarnok K070 stand-
jánál és az E9-es csarnok Párizs Demo 07 területen.
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