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Italia în centrul atenôiei cu produsele MB, la Campionatul Mondial de Fotbal din 2010
Cupele de spart MB vor fi folosite la construirea stadionului Soccer City Stadium din Johannesburg
Italia va fi una din echipele participante de frunte la urmétorul campionat mondial de fotbal ce se va desféöura în Africa de Sud în anul 2010.
Prin urmare compania ce va deservi utilajele pentru construirea noului stadion din Johannesburg va fi compania MB S.p. A. din Vicenza, Italia. Cupele de spart ale companiei sunt
folosite momentan la construirea stadionului Soccer City Stadium unde va avea loc la 11 iulie 2010 finala Campionatului Mondial.

„Am fost foarte impresionaôi cánd, împreuné cu distribuitorul nostru din Africa de Sud - firma High Power Equipment Africa, am cáötigat dreptul de a asigura cupele de spart pentru
construirea stadionului unde vor avea loc festivitéôile de începere öi de închidere ale Campionatului Mondial de Fotbal din 2010.” ne-a declarat directorul general al MB S.p.A., domnul
Guido Azzolin. „A fost o adevératé surprizé öi ne-a fécut sé ne simôim mándri de produsele noastre öi de faptul cé vom duce o bucaté de Italia la acest eveniment mondial major.”
Íntálnirea cu distribuitorii din Africa de Sud a avut loc cu ani în urmé cánd compania din Vicenza a hotérát sé se extindé peste hotarele ôérii öi sé se avánte
într-o noué aventuré: cucerirea pieôelor de desfacere de peste ocean öi atragerea atenôiei potenôialilor cumpérétori asupra cupelor sale de spart. Acesta este motivul pentru care în
momentul în care distribuitorul local a luat legétura cu compania, directorul nostru de vánzéri nu a ezitat sé se urce în pimul avion cu
destinaôia Africa de Sud. Nu a durat mult sé convingé clienôii de calitatea öi de valoarea produselor companiei fabricate în Italia öi sé stabileascé o colaborare ce s-a dovedit trainicé
öi înfloritoare în timp.
Multe vizite au urmat acestei prime întálniri, care au avut loc ca rezultat exportarea a numeroase utilaje în Africa de Sud. Ba mai mult, anul trecut, împreuné cu distribuitorul local, compania MB a luat parte la una din din cele mai mari tárguri de profil din Africa de Sud, înregistránd un adevérat succes nu numai prin numérul mare de vizitatori la standul expoziôional
al companiei MB ci öi prin numérul mare de vánzéri încheiate la faôa locului.
Prezenôa cupelor de spart MB pe piaôa din Africa de Sud a creat posibilitatea contactérii de noi parteneri öi din alte ôéri de pe continentul african, care au
realizat rapid avantajele folosirii acestor produse în diversificatele domenii de utilizare; de fapt oricine devine proprietarul unei cupe de spart MB devine
competitiv pe piaôa de profil!
Totul a început cánd, dupé numeroase vizite pe öantierele de lucru din Johannesburg, compania a descoperit cé munca la acest mare complex sportiv are ca rezultat multe materiale
auxiliare, deöeuri. Aceasta a dus la ideea de a propune folosirea cupelor de spart MB, idee primité de managementul öantierului cu interes. Rezultatele au întrecut aöteptérile.
„Suntem mándri cé putem demonstra cé Italia are mai mult de oferit lumii, în particular acestor evenimente de mare amploare”, a adéugat domnul Azzolin.
Ca rezultat al investiöiilor majore în cercetéri, compania italiané de renume mondial este capabilé sé producé cupe de spart avansate d.p.d.v. tehnologic, cu performanôe greu de urmat.
Iaté de ce produsele MB au fost alese de Liviero Civils pentru construirea celui mai mare stadion din Africa de Sud, cu o capacitate de aproape 100 000 vizitatori. Proiectul
demonstreazé flexibilitatea operaôionalé a cupelor de spart MB, care i-au asigurat o poziôie puternicé pe piaôa de profil. ÎÍn acelaöi timp internaôionalismul companiei este de
netégéduit. Ani îndeelungaôi compania a fost unic producétor de cupe de spart pentru piaôa de desfacere internaôionalé.
Directorul general Guido Azzolin a concluzionat: „ÎÍn contextul crizei economice mondiale actuale, utilajele noastre au demonstrat în Johannesburg cé firmele care au investit în cercetéri
öi în dezvoltarea tehnologiilor aplicate öi care aduc pe piaôé produse competitive vor avea întotdeauna succes öi vor fi prezente öi în sectoare precum construcôiile de mare întindere
öi volum...”
Compania MB S.p.A. s-a specializat în producerea de cupe de spart, utilaje cu design aparte ce vin în întámpinarea necesitéôilor clienôilor în ceea ce priveöte calitatea öi performanôele
ce le oferé.
MB a dezvoltat o soluôie optimé d.p.d.v. competitiv öi economic, avantajele putánd fi demonstrate în pliné folosinôé la construirea stadionului Soccer City Stadium din Johannesburg.
Compania Mb S.p.A. înfiinôaté în Breganze, Italia, în 2001, exporté în prezent în peste 100 ôéri öi este renumité pentru inovaôiile öi tehnologiile avansate ce le aplicé în
fabricarea produselor sale precum öi pentru calitatea serviciilor oferite. Capacitatea de a réspunde cu promptitudine cerinôelor pieôei öi suportul tehnic avut la baza funcôionérii
sale, probeazé numeroöilor séi parteneri din toaté lumea renumele „mércii” MB.
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