ABO expanduje na americký kontinent, otevírá pobočku
v USA
Olomouc, 1. října 2017
Olomoucká výrobní společnost ABO valve, přední výrobce uzavíracích a
zpětných klapek pro průmyslové využití, posiluje své postavení na
zahraničních trzích a rozšiřuje prodejní síť o americkou pobočku ABO
Controls, LLC.

Firma ABO tímto krokem reaguje na potřebu místního zastoupení pro stávající
zákazníky. „Americký trh je velmi náročný na logistiku a vyžaduje podporu na místní

úrovni. Naším primárním cílem je vyjít vstříc mezinárodním zákazníkům, kteří jsou
zvyklí na individuální přístup a komplexní služby přímo na americkém kontinentu“
popisuje Jimmy Tsiantopoulos, nový ředitel divize ABO Controls. Firma zároveň
plánuje mapovat americký trh a aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti.
Nová divize ABO Controls, LLC v texaském městě Houston představuje ideální
základnu pro vývozní aktivity ve Spojených státech i přilehlém Mexickém zálivu.
Texas, druhý nejbohatší stát USA, je sídlem řady korporací i menších společností
naftového a plynárenského průmyslu. Ty se mohou stát klíčovými partnery nové
pobočky. „ABO Controls představuje v naší globální síti velký krok vpřed. Nová divize

umožní oslovit velký trh, který má obrovský potenciál pro nový byznys“, uvedl
viceprezident ABO valve Miro Študent.

„Americký trh je velmi náročný a není snadné obstát v silném konkurenčním
prostředí, i přesto jsme se rozhodli tuto výzvu přijmout. Americká ekonomika patří
stále k největším na světě, a oproti Evropě má americký trh také řadu výhod – jde o
obrovský trh s jednou měnou, kde obyvatelé mluví jedním jazykem a mají podobnou
mentalitu“, vysvětluje Študent. Evropské výrobky mají navíc v zámoří výborné jméno.

Založením dceřiné společnosti ABO Controls tak skupina ABO jasně potvrzuje svou
pozici globálního exportéra. V současné době působí skupina ABO prostřednictvím
přímých zastoupení na desíti trzích Evropy, Středního východu, Asie a Ameriky.
Kromě Spojených států se však rozhlíží i po dalších nových trzích a v oblasti
zahraniční expanze se hodlá nadále rozvíjet.
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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.

