
„S
untem foarte bucuroši cã îm -
pre unã cu distribuitorul nostru
din Africa de Sud, High Power

Equipment Africa, am câštigat con -
tractul de livrare pentru cupe con ca -
soa re folosite în con struc øia sta dio -
nului unde se vor orga niza cere mo -
niile de deschidere ši închidere a
Campionatului Mondial”, a spus di -
rec torul companiei MB s.p.a., Guido
Azzolin. „A fost o realã sur prizã, care
ne-a fãcut sã fim mândri de
produsele noastre ši mândri cã am
putut sã aducem o pãrticicã din
Italia la acest eveniment major.”  
O primã întâlnire cu reprezentanøii
de vânzãri sud-africani a avut loc în
urmã cu mai muløi ani, atunci când
firma din Vicenza a decis sã se
aventureze dincolo de graniøele
naøionale ši sã aducã în atenøia
tuturor posibililor cumpãrãtori con -
casoarele lor. Acesta este ši motivul
pentru care, imediat ce a fost con -
tactat de reprezentantul de vânzãri
local, directorul nostru de vânzãri nu
a ezitat sã urce în prima cursã de
avion spre Africa de Sud. În foarte
scurt timp, clienøii au fost impre -
sionaøi de calitatea ši plus valoarea
produsului italienesc ši s-a stabilit o

legãturã care pânã la aceastã datã
este tot mai solidã ši înfloritoare.
Vizita iniøialã a fost urmatã de altele,
acest lucru ducând la exportul unui
mare numãr de utilaje MB cãtre
Africa de Sud. Mai mult decât atât,
anul trecut, MB, alãturi de repre zen -
tantul de vânzãri local, a luat parte la
unul din cele mai mari târguri
industriale din Africa de Sud, având
un mare succes, nu doar din punc -
tul de vedere al numãrului mare de
vizitatori, dar mai ales din cel al vân zã -

rilor, care au fost mult peste ašteptãri!
Prezenøa compactorului în Africa de
Sud a fãcut posibil ca firma sã intre
în contact cu clienøi din alte øãri
africane, care ši-au dat seama pe
loc de avantajele enorme ale utili -
zãrii produsului nostru, precum ši de
numeroasele sale aplicaøii. Este evi -
dent cã oricine deøine una din cu -
pe le noastre compactoare devine
extrem de competitiv pe piaøã!
Totul a început atunci când, dupã
nume roase vizite pe šantierele de

construcøii din Johannesburg, com -
pa  nia a descoperit cã lucrul la ma -
rele complex pentru Campionatul
Mondial genera cantitãøi conside ra -
bile de material nefolosit. Acest fapt
a dus la ideea de a propune utilizarea
unei cupe compactoare, o idee care
a fost primitã de con du cerea šan -
tierului cu cel mai mare interes, mult
peste ašteptãrile com paniei.
„Suntem mândri sã demonstrãm cã
Italia are multe de oferit lumii, mai
ales în cazul acestor evenimente
majore”, a mai spus Azzolin.
Ca rezultat al investiøiilor majore în
cercetare, compania italieneascã
de top poate produce cupe com -
pactoare evoluate tehnologic, cu
per formanøe de neegalat. De aceea
produsele MB au fost alese de
Liviero Civils pentru con struirea celui
mai mare stadion din Africa de Sud,
cu o capacitate de aproape 100.000
de locuri. Proiectul demon streazã
flexibilitatea opera øionalã deosebitã
a cupelor com pac toare MB, care s-au
impus pe piaøã cu rapiditate. 

De asemenea, subliniazã procesul
de internaøionalizare desfãšurat de
companie, care, muløi ani de zile, a
fost liderul incontestabil de cupe
compactoare la nivel mondial. 
Directorul executiv, Guido Azzolin,
concluzioneazã: “Într-o perioadã de
crizã economicã globalã precum
cea prezentã, utilajele noastre din

Johannesburg demonstreazã cã
firmele care investesc în cercetare
ši tehnologie ši oferã produse de
ulti mã orã vor avea mereu succes ši
se vor fixa pe piaøã chiar ši în seg -
me nte de elitã precum cel al con -
struc øiilor la scarã mare.” 
MB s.p.a. este specializatã în pro -
ducøia de cupe compactoare, utilaje
de înaltã tehnologie gândite sã
rãspundã nevoilor clienøilor din
punc tul de vedere al calitãøii opera -
øionale ši eficienøei. MB a dezvoltat
soluøii avantajoase din punct de
vedere economic, ale cãror beneficii
sunt demonstrate de utilizarea aces -
tora în cadrul stadionului Soccer City
din Johannesburg. 
Compania MB, înfiinøatã în Breganze,
în 2001, exportã acum utilaje în 100
de øãri ši este renumitã pentru ino -
va øiile ši gradul înalt al tehnologiei
utilizate în produsele sale, precum ši
pentru calitatea service-ului. Capaci -
tatea de a rãspunde nevoilor pieøei ši
suportul tehnic oferit nume rošilor sãi
clienøi a contribuit la dez voltarea
mãrcii MB pretutindeni în lume. n
www.mbcrusher.com
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Italia va fi una dintre cele mai bune echipe la urmãtorul Campionat Mondial de fotbal care va
fi organizat în Africa de Sud, în 2010. De aceea este cum nu se poate mai potrivit ca firma
care livreazã utilajele ce vor fi folosite pentru ridicarea noului stadion din Johannesburg sã
fie din Vicenza, Italia: MB s.p.a. Concasoarele produse de MB sunt utilizate pe šantierul
Soccer City Stadium, acolo unde se va juca finala Campionatului Mondial, pe 11 iulie 2010.
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Concasoarele MB 
intrã în lumea fotbalului
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