Společnost ABO valve rozšiřuje svoji prodejní síť
založením pobočky v Turecku
Olomouc, 13. 8. 2015
Olomoucká výrobní společnost ABO, která je největším výrobcem uzavíracích a zpětných
klapek pro průmyslové použití v České republice a jedním z největších v Evropě, zakládá
pobočku v Turecku, čímž rozšiřuje svoji síť zahraničních poboček na celkem 7 subjektů.
Již při založení společnosti ABO valve bylo vizí managementu vybudovat ze společnosti
globálního exportéra, který bude operovat v nejrůznějších teritoriích. V současnosti je
olomoucká ABO valve mateřskou společností, která sdružuje 6 zahraničních poboček
a také aktuálně dokončuje otevření další pobočky, pro jejíž lokaci byl vybrán turecký
Istanbul. Rostoucí obrat společnosti v této oblasti a potenciál tureckého trhu jsou hlavními
faktory, které vedly management k rozhodnutí o založení další pobočky právě v této
exportní destinaci.
Založení pobočky na tureckém trhu předcházel dlouhý proces administrativních
i finančních kroků. Celý proces byl v otázkách právních koordinován externím partnerem.
Z jednoho podnikajícího subjektu pocházejícího z České republiky – ze společnosti
ABO valve – se stala celá skupina ABO, která k dnešnímu dni zaštiťuje následujících
7 zahraničních poboček. Data v závorce objasňují sídlo pobočky a rok založení.
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„Za základ úspěchu považujeme neustálé zvyšování kvality služeb pro naše zákazníky,
a pobočky v blízkosti zákazníků v rozhodujících teritoriích jsou našim hlavním cílem,“
vysvětluje obchodní strategii Ing. Miroslav Študent, generální ředitel společnosti ABO
valve.
Společnost ABO valve nadále při své činnosti vyhodnocuje potenciální trhy, na kterých
posílí své postavení v blízké budoucnosti. Perspektivní oblastí se jeví Spojené arabské
emiráty, které jsou v současné době obsluhovány naší nejbližší pobočkou v Bahrajnu. Ve
snaze vyjít zákazníkům maximálně vstříc co se týče kvality servisu je právě tato lokalita
předmětem k dalšímu rozšíření našich služeb - zřízení servisního centra.
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O společnosti ABO valve, s.r.o.
Firma ABO valve, s.r.o. je největším výrobcem uzavíracích a zpětných klapek pro
průmyslové použití v České republice. Sídlo společnosti, stejně jako výrobní závody, se
nachází v Olomouci, v České republice. Prostřednictvím sítě poboček zabezpečuje export
výrobků a služeb do více než 50 zemí světa. ABO nabízí široký sortiment, který tvoří
uzavírací klapky pro všeobecné a průmyslové použití včetně klapek s dvojitou a trojitou
excentricitou, nožová šoupátka, kulové kohouty a bezpečnostní klapky pro nejnáročnější
aplikace. Výrobní závody ABO disponují certifikátem ISO 9001 a také jednotlivým typům
klapek byly uděleny evropské a mezinárodní certifikáty jako je TUV, GOST R či Lloyd’s
Register, ABS, DVGW a API 609-0068. Další informace získáte na webu
www.abovalve.com.

