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Тбілісі, Грузія – 11 листопада 2016 р. – 10 листопада 2016 року
концерн BASF відкрив своє представництво в Грузії. Урочистий
захід з нагоди відкриття офісу відбувся за підтримки уряду Грузії
та посольства Німеччини в Грузії.
Концерн BASF працює в Грузії через своїх дистриб'юторів уже
кілька років. Щоб краще використовувати великі можливості для
розвитку та швидше реагувати на потреби клієнтів у регіоні,
концерн BASF вирішив розширити свою місцеву присутність,
відкривши

представництво

в

Тбілісі,

основним

напрямом

діяльності якого на цей момент буде будівництво та різні галузі
легкої промисловості. Під час офіційної церемонії партнерам,
клієнтам і представникам державних органів було представлено
інноваційні рішення концерну BASF у відповідних галузях.
«Ми пильно стежили за розвитком економіки в Грузії останніми
роками та раді, що країна стала на шлях сталого розвитку.
Найближчими роками очікується розвиток багатьох проектів:
заплановано чи вже реалізується будівництво нових портів,
індустріальних парків, нафтопереробних заводів, транспортних
сполучень, інфраструктурних та туристичних об’єктів, а також
підприємств

в

різних

галузях

промисловості.

Відкриття

представництва в Грузії дасть нам можливість стати ближчими до
наших клієнтів і зацікавлених сторін у цій країні», – сказав

BASF SE
67056 Людвігсхафен
Телефон: +49 621 60-0
http://www.basf.com
Корпоративна прес-служба
Телефон: +49 621 60-20916
Факс: + 49 621 60-92693
presse.kontakt@basf.com

Сторінка 2

Андреас Лір, керівник групи країн Східної Європи.
«Ми в BASF віримо в потенціал нових країн і ринків, де поки ще не
встановлено місцеву присутність. Маючи широкий портфель
продуктів та рішень майже для всіх галузей промисловості, ми
переконані, що зможемо сприяти розвитку наших клієнтів у Грузії
та економіки країни в цілому. Саме тому сьогодні ми робимо
важливий крок і відкриваємо наше перше представництво в
Тбілісі. Ми надзвичайно пишаємося цим кроком і маємо намір
розпочати історію, яка стане історією успіху в Грузії впродовж
майбутніх місяців і років!» – зазначив Лоран Тантур’є, Старший
віце-президент регіону Африка, Близький Схід та СНД.
«Ми готові ділитися багаторічним досвідом та інноваційними
рішеннями з нашими партнерами в Грузії та сприяти сталому
розвитку їх бізнесу», – підкреслив Крістоф Рьоріг, глава BASF в
Росії та СНД.
Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи
економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною
відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в
успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі й практично в кожній країні
світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати,
спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для
сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів
концерну склав 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах
Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюриха (AN). З докладнішою інформацією
про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com.

