
 Το καλύτερο προϊόν της χρονιάς 2008
        Το 1ο βραβείο έλαβε η MB CRUSHER στην έκθεση KIELCE στην Πολωνία
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Η 
εταιρεία MB CRUSHER, ή MB 
MECCANICA BREGANZESE S.R.L., 
όπως είναι γνωστή στην Ιταλία 

έλαβε µέρος στην έκθεση KIELCE, γνωστή 
και ως AUTOSTRADA POLSKA, που πραγ-
µατοποιήθηκε στις 14-16 Μαΐου στην Πο-
λωνία.

Όπως κάθε φορά η MB είχε τo περίπτερο 
εσωτερικού χώρου Νο27 στο HALL “F”, και 
έλαβε µέρος στο χώρο των επιδείξεων, 
µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό ώστε να 
επιδείξει στους πελάτες της την εξαιρετική 
απόδοση του θραυστήρα της. Στην έκθε-
ση έλαβαν µέρος πάνω από 800 εκθέτες 
από 26 διαφορετικές χώρες. Περισσότε-
ρα από 200 διαφορετικά είδη εξοπλισµού 
βρισκόταν στην διάθεση των επισκεπτών 
καλύπτοντας το φάσµα της οδοποιίας, της 
κατεδάφισης, των κατασκευών και των 
οικοδοµών γενικότερα. Η AUTOSTRADA 
POLSKA είναι µία από τις µεγαλύτερες εκ-
θέσεις στην Πολωνία στην βιοµηχανία της 
οδοποιίας και στην οικοδοµική βιοµηχανία.

Η ΜΒ συµµετέχοντας στην έκθεση και µα-
ζί µε τους Πολωνούς, Γερµανούς, Αυστρι-
ακούς κτλ. συνεργάτες της είχε εκθέσει 
και το θραυστήρα της µε τον διαχωριστή 
µετάλλων αποκλειστικά για τους Κροάτες 
/ Πολωνούς επισκέπτες. Θα πρέπει να 
παραδεχτούµε ότι για µία ακόµα φορά η 
ανταπόκριση του κοινού ήταν άµεση. Η ΜΒ 
αναπτύσσεται συνέχεια.

Η MB έλαβε µέρος στον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη του “product of the year” (το 
προϊόν της χρονιάς) και έλαβε το 1ο βρα-
βείο για µία ακόµη χρονιά. Πράγµατι η ΜΒ 
έχει λάβει µεγάλο αριθµό βραβείων καθώς 
η τεχνολογική καινοτοµία του προϊόντος 
αυτού είναι εντυπωσιακή. Φαίνεται ότι 
πλέον τίποτα δεν µπορεί να σταµατήσει 

την εταιρεία από 
το Breganze, µία 
τόσο µικρή πό-
λη, που αν έκα-
νες µία στάση 
θα σκεφτόσουν 
ότι τίποτα, εκτός 
τους αµπελώνες, 
δεν θα µπορού-
σε να ανθίσει σε 
αυτήν την πόλη 
µε τόσους λίγους 
µόνιµους κατοίκους, όµως το 2001, άνοιξε 
το πρώτο σηµείο πώλησης από ένα εµπο-
ρικό δίκτυο το οποίο εξαπλώνεται διαρκώς. 
Αρχικά αναπτύχθηκε µε 4 σηµεία πώλησης 
και στη συνέχεια µε 10 και µετά µε 12 
κ.ο.κ. φτάνοντας σήµερα τα 300. Πλέον οι 
ιδιοκτήτες είναι τόσο ευχαριστηµένοι µε 
την εξάπλωση του προϊόντος τους ώστε 
τείνουν να γίνουν οι παγκόσµιοι ηγέτες 
στην παραγωγή και πώληση των θραυστή-
ρων.

Ο χώρος επίδειξης των προϊόντων της 
εταιρείας στο Bregnaze είναι ανοιχτός 7 
µέρες την εβδοµάδα, οπότε µπορείτε να 
κλείσετε ένα ραντεβού ώστε να επισκε-
φτείτε τον χώρο ο οποίος είναι ειδικά δια-
µορφωµένος για τους πελάτες.  Λ

Για περισσότερες πληροφορίες και επίσκε-
ψη στον πλησιέστερο χώρο επιδείξεων, 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της 
ΜΒ στην Ελλάδα, κο Γιώργο Κορορό στο  
6945542049 ή επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα της εταιρείας www.mbcrusher.com. 

          

Η οµάδα της MB κατά την απονοµή 
του βραβείου.

Ο θραυστήρας της ΜΒ εν δράσει 
στο χώρο επιδείξεων  

Ο βραβευµένος 
θραυστήρας της ΜΒ 

µε τον διαχωριστή 
µετάλλου. 

Η απονοµή του βραβείου “Product 
of the Year” 


