
OLASZORSZÁG A KÖZÉPPONTBAN AZ MB-VEL, A 2010-ES VILÁGBAJNOKSÁGON
Az MB törôkanalak használatban lesznek a johannesburgi futballstadion építésénél

Olaszország egyike lesz a legjobb csapatoknak a következô világbajnokságon, amelyet 2010-ben rendeznek Dél-Afrikában. 
Ehhez illôen a cég amely a gépeket biztosítja a johannesburgi stadion építéséhez, a olaszországi Vicenza városában székelô MB s. p. a.  A cég törôkanalai jelenleg használatban van-
nak a Soccer City Stadium építési területén, ahol a világbajnokság döntôjét fogják megrendezni 2010 július 11-én
.

„Nagyon izgatottak voltunk amikor a dél-afrikai terjesztônkkel (High Power Equipment Africa) együtt elnyertük a jogot, hogy mi biztosítsuk a törôkanalat annak a stadionnak az
építéséhez, ahol a 2010-es VB nyitó és záróünnepségét fogják rendezni" mondta Guido Azzolin az MB s. p. a. vezérigazgatója. „Ez egy igazi meglepetés volt és büszkék lehettünk
termékünkre és arra, hogy egy darab Olaszországot vihetünk erre a nagy világeseményre."

A találkozó a dél-afrikai kereskedôkkel néhány éve jött létre, amikor a vicenzai cég elhatározta, hogy az ország határain kívülre merészkedik és belevág egy még nagyobb kalandba:
meghódítani a tengerentúli piacokat és felkelteni minden lehetséges vevô figyelmét a törôkanalaik iránt. Ez pontosan az ok arra, hogy amint a helyi kereskedô felvette vele a kapc-
solatot, a mi értékesítési vezetônk nem habozott és felszállt az elsô Dél-Afrikába induló gépre. Egyáltalán nem tartott sokáig megnyerni a megrendelôket a termék minôségével és
azzal a hozzá adódó értékkel amit az  Olaszországban való gyártás, így létrehozva egy mai napig stabil és virágzó együttmûködést. 
Több látogatás követte az elsôt és ez ahhoz vezetett, hogy az MB nagy mennyiségben exportál gépeket Dél-Afrikába. Ami ennél is több, tavaly, a forgalmazóval együtt az MB nagy
sikerrel vett részt az iparág legnagyobb vásárán Dél-Afrikában: nem csak a látogatók száma volt nagy hanem az eladások száma is, ami túlszárnyalt minden elképzelést!
A törôkanalak jelenléte a Dél-Afrikában lehetôvé tette a cég számára, hogy kapcsolatba lépjen vásárlókkal más afrikai országból is, akik azonnal felismerték a termékünk használatá-
nak óriási elônyeit és számos alkalmazási lehetôségét; tulajdonképpen bárki aki a mi törôkanalunkat használja jelentôsen versenyképessé válik a piacon!

Az egész akkor kezd_dött, amikor a számos johannesburgi építési területre tett látogatás után a cég felfedezte, hogy a munka a méretes épületkomplexumnál nagy mennyiség_
adalékanyagot termel. Ez vezetett a törôkanalak felajánlásának az ötletéhez, amely ötlet a munka vezetôi olyan fokú érdeklôdéssel fogadták, ami bôven túlment a cég elôzetes
várakozásain.
„Büszkék vagyunk megmutatni, hogy Olaszország mi mindent tud adni a világnak, fôként az ilyen nagyszabású események kapcsán." teszi hozzá Azzolin.

A kutatásokba tett jelentôs befektetések eredményeként a világon vezetô olasz cég képes technológiailag fejlett, páratlan teljesítményre képes törôkanalak gyártására. Ezért lettek az
MB termékek kiválasztva a Liviero Civils által Dél-Afrika legnagyobb, közel 100.000 fér_helyes stadionjának a megépítéséhez. A projekt bemutatja az MB törôkanalak kimagasló
mûködési flexibilitását, ami gyorsan erôs pozíciót elérését eredményezte ezen a piacon. Ez ugyancsak megmutatja a cég nemzetközivé tételének folyamatát, amely cég több évig
kihívó nélkül töltött be vezetô szerepet nemzetközi szinten a törôkanalak gyártásának területén

Guido Azzolin vezérigazgató szerint: „Egy olyan globális gazdasági válság idején mint a mostani, a mi gépeink bebizonyították Johannesburgban, hogy azok a cégek akik befektet-
nek kutatásba és technológiába valamint fejlett technológiájú termékeket ajánlanak, mindig sikeresek lesznek és stabilan megvetik a lábukat még az olyan elit ágazatokban is mint a
nagyméretû építkezések területe. „ 

Az MB s. p. a. törôkanalak gyártására specializálódott, valamint modern technológiájú gép dizájnokat készít, hogy megfeleljen a vásárlók mûködési színvonallal és
hatékonysággal kapcsolatos igényeinek

Az MB létrehozott egy versenyképes és gazdaságilag elônyös megoldást, aminek elônyei megmutatkoznak a johannesburgi Soccer City Stadiumban való alkalmazás során
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