
Olomoucká společnost ABO uspěla v soutěži Exportér 
roku

Olomouc, 20. prosince 2017

První místo v soutěži Exportér roku získala olomoucká výrobní společnost 
ABO valve, specializující se na sortiment centrických a excentrických 
klapek pro průmyslové použití. Firma uspěla v kategorii podniků s ročním 
obratem do 500 milionů korun.

Slavnostní  vyhlášení  23.  ročníku  soutěže Exportér  roku 2017 se konalo  v pondělí

18.12.2017  tradičně  ve  výjimečném  prostředí  Kaiserštejnského  paláce  na

Malostranském náměstí v Praze.

Společnost ABO valve, s.r.o vyhrála kategorii středních exportérů s objemem exportu

do 500 mil.  Kč.  Ocenění  za  ABO valve  osobně převzal  inženýr  Miroslav  Študent,

předseda představenstva skupiny  firem Siwatec  group.  „Na začátku prosince  nás

informovala koordinátorka soutěže o dobrém umístění s dotazem, zda se zúčastníme

slavnostního vyhlášení cen. První místo jsme však nečekali,“  uvedl Študent. „Toto

umístění je potvrzením, že se naše výrobky úspěšně prosazují na zahraničních trzích

a můžeme se tak řadit mezi úspěšné české exportéry,“ dodává.

Získání prvního místa v této prestižní soutěži je velký podnikatelský úspěch. Pozice

firmy mezi globálními konkurenty se neustále posiluje a toto ocenění je potvrzením,

že se ABO oprávněně řadí mezi významné české vývozce. Společnost je aktivní ve

více než 50ti zemích světa a chce i nadále posilovat pozici na zahraničních trzích.

„Velký  potenciál  spatřujeme  v rozvíjejících  se  trzích  v Jižní  Americe,  Asii  a  na

Středním východě,“ uvedla obchodní ředitelka firmy Petra Pohořská. 



Společnost ABO získala v soutěži Exportér roku ocenění v kategoriích:

 1. místo – Nárůst exportu 2015-2016 (střední exportéři, 100 - 500 mil. Kč)
 1.  místo  –  Cena  ČSOB  za  rozvoj  nových  exportních  příležitostí  (exportér

s objemem 50 – 500 mil. Kč)

Soutěž Exportér roku je pořádána pravidelně od roku 1994 pod záštitou Hospodářské

komory ČR. Posláním soutěže je zkvalitnění proexportního prostředí v ČR, podpora a

motivace exportérů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti doma i v zahraničí. Více

informací o soutěži a podrobné výsledky naleznete ZDE.
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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.

http://www.abovalve.com/
mailto:n.greskova@abovalve.com
http://www.exporterroku.com/info-pro-exportery/clanek/0/61

