
MB S.p.A. na paryskich
targach Intermat

Znana ju˝ z ∏amów „PoÊrednika
Budowlanego” w∏oska firma MB
S.p.A. z Vicenzy, Êwiatowy lider
w produkcji i sprzeda˝y czerpa-
ków kruszàcych, wzi´∏a udzia∏
w paryskich targach Intermat.
Pomimo Êwiatowego kryzysu
ekonomicznego MB obra∏o nie-
konwencjonalnà strategi´. Za-
miast ograniczaç inwestycje,
kontynuuje systematyczny roz-
wój. Przejawia si´ to nie tylko
w konsekwentnym unowo-
czeÊnianiu konstrukcji i udo-
skonalaniu wyrobów, ale tak-
˝e w cyklicznym udziale w im-
prezach targowych. To w∏a-
Ênie prezentowanie swych
mo˝liwoÊci na targach o zasi´-
gu regionalnym i mi´dzynaro-

dowym leg∏o u podstaw sukce-
su w∏oskiej firmy, która w ciàgu
zaledwie kilku lat zyska∏a sobie
tak eksponowanà pozycj´
w swojej bran˝y. DziÊ ekspor-
tuje swe wyroby do ponad stu
krajów na ca∏ym Êwiecie. Na-
gradzana za innowacyjnoÊç
oraz zaawansowanie techno-
logiczne produktów jest
tak˝e doceniana za jakoÊç

swojego serwisu. Konstrukto-
rzy MB S.p.A doceniajà zna-
czenie konsekwentnego bu-
dowania d∏ugotrwa∏ych rela-
cji i partnerstwa z u˝ytkow-

nikami swojego sprz´tu.
BezpoÊredni kontakt w cza-
sie imprez targowych jest
jednym z najwa˝niejszych
elementów tej strategii. Sa-
tysfakcja u˝ytkowników, sta-
∏e udoskonalanie produktów
oraz dbanie o ich najwy˝szà
jakoÊç to podstawa filozofii
dzia∏ania firmy MB S.p.A. In-
nowacyjnoÊç produktów, po-

twierdzona mi´dzynarodo-
wymi nagrodami przyznawa-
nymi tak˝e podczas targów
sta∏a si´ dla firmy MB pod-
stawà dzia∏ania.
Paryski Intermat by∏ doskona-
∏à okazjà nie tylko do zapre-
zentowania najnowszych pro-
duktów MB, lecz tak˝e cofni´-

cia si´ w czasie i pokazania
pierwszych czerpaków wy-
produkowanych przez w∏o-
skà firm´. Na terenie demon-
stracyjnym odwiedzajàcy im-
prez´ mogli z kolei zobaczyç
sprz´t podczas pracy przeko-
nujàc si´ w praktyce o sku-
tecznoÊci, jakoÊci i mo˝liwo-
Êciach produktów firmy MB.
Pokazy to mo˝liwoÊç zweryfi-

kowania zapewnieƒ konstruk-
torów MB o uniwersalnoÊci
czerpaków kruszàcych, ich
zdolnoÊci przeróbki materia-
∏ów ró˝nego typu oraz opty-
malnej wydajnoÊci i produk-
tywnoÊci. Stosowanie czer-
paków kruszàcych MB przy-
nosi korzyÊci finansowe, po-
maga równie˝ chroniç Êro-
dowisko naturalne.
Poprzednia edycja targów 
Intermat stanowi∏a dla firmy
MB okazj´ do zaprezentowa-
nia swych wyrobów szero-
kiej, mi´dzynarodowej pu-
blicznoÊci. Jak si´ okaza∏o,
wyprawa do Francji zaowo-
cowa∏a sprzedaniem bezpo-
Êrednio po Intermacie a˝ pi´t-
nastu czerpaków kruszàcych.
Wkrótce te˝ firma MB S. p. A.
podj´∏a decyzj´ o utworzeniu
filli we Francji. Dzia∏a ona
od roku 2007 pod nazwà MB
France i mo˝e si´ pochwaliç
znakomitymi wynikami. Jest
bowiem zdecydowanym lide-

rem na tamtejszym rynku.
Udzia∏ w Intermacie to dla MB
S.p.A tylko jeden z wpisów
w ÊciÊle wype∏nionym kalen-
darzu targowym na rok 2009.
Firma zamierza wziàç udzia∏
w innych imprezach bran˝o-
wych, które odb´dà si´ na
terenie USA, w Grecji, Austrii
oraz w S∏owenii. 
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Wymiana doÊwiadczeƒ z u˝ytkownikami sprz´tu podczas imprez targowych pozwala
na budowanie d∏ugotrwa∏ych relacji

Dzi´ki umiej´tnoÊci przewidywania potrzeb rynku oraz innowacyjnoÊci i wysokiej jakoÊci
produktów MB sta∏o si´ markà rozpoznawalnà na ca∏ym Êwiecie

Stosowanie czerpaków kruszàcych MB przynosi  ich u˝ytkownikom nie tylko korzyÊci finanso-
we, ale pomaga równie˝ chroniç Êrodowisko naturalne


