ABO expanduje do jižní Asie, otevírá pobočku v Indii
Olomouc, 20. února 2018
Olomoucká výrobní společnost ABO valve, přední výrobce uzavíracích a
zpětných klapek pro průmyslové využití, rozšiřuje svou prodejní síť o
novou zahraniční pobočku a výrobní centrum - ABO Controls. Nová
pobočka vznikne na západním pobřeží Indie v šestém nejlidnatějším městě
světa, v Bombaji.

V Indii se nám otevírají další možnosti k obchodnímu růstu na místním rychle
rostoucím trhu. V posledních letech se nám na tomto trhu dařilo navyšovat obrat a
získávat nové zákazníky, dalším logickým krokem byl tedy posun kupředu. Cílem se
tedy stalo vybudování vlastního zastoupení v zemi, abychom uměli reagovat na
požadavky trhu, a byli zákazníkům co nejblíže.
Indie je jedou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, a proto je také vhodnou
destinací pro investování. Založením indické pobočky ABO podniká své první kroky
k tomu, aby se firma dostala na potenciální trhy indického subkontinentu a
jihoasijského regionu. „My v ABO jsme hrdí na to, že dokážeme poskytnout jedinečná

řešení všem našim zákazníkům. Díky nové pobočce a její činnosti v Indii můžeme
přinést evropské inovace, technologii a kvalitu přímo na práh mnoha stávajících i
nových zákazníků“, říká Craig D´Souza, ředitel společnosti ABO Controls.
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O společnosti ABO valve, s.r.o.:
ABO valve, s.r.o. je největším výrobcem uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové využití v České
republice. Firma byla založena r. 1993 jako dceřiná firma společnosti Siwatec, a.s., která je
významným dodavatelem čerpací a závlahové techniky. Sídlo společnosti spolu s výrobními závody se
nachází v Olomouci, v České republice. ABO nabízí široký sortiment produktů, který tvoří uzavírací
klapky pro všeobecné a průmyslové využití včetně klapek s dvojitou a trojitou excentricitou, nožová
šoupátka, kulové kohouty a bezpečnostní klapky pro nejnáročnější aplikace. Prostřednictvím sítě
poboček zajišťuje export výrobků a služeb do více než 50 zemí světa. Společnost klade důraz na
kvalitu a inovace a disponuje řadou evropských a mezinárodních certifikátů včetně ISO 9001.
Více informací získáte na webu firmy: www.abovalve.com.

