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MBCC Qrupu, Avropada Master Builders Solutions
məhsullarının qiymətlərini artırır.
Mannheim, Almaniya, 1 aprel 2021 - İstehsal və tədarükü təmin etmək üçün, MBCC
Qrupu Avropadakı bütün Master Builders Solutions® məhsullarının qiymətlərini dərhal
qüvvəyə minmək şərtilə ortalama 5 - 17% artırır. Bu artımın səbəbləri, əsas xammal ilə
yanaşı kimya və inşaat kimya sənayesi üçün mühüm əsas məhsullar və aralıq
maddələrdə ciddi qlobal çatışmazlıq və kəskin qiymət artımlarıdır. Hər iki hal, Covid19 sonrası iqtisadi olaraq yenidən fəaliyyətə başlama və dünya miqyasında xammal
istehsal edən sənayedə baş verən çoxsaylı fasilələr nəticəsində baş verir.
Bundan əlavə, qlobal logistika və təchizat şəbəkələri dəniz konteynerlərində və
paletlərdə çatışmazlıqlarla üzləşirlər, xüsusilə də Asiya bazarlarından Avropaya
nəqliyyat imkanlarında məhdudiyyət yaşayırlar. Bu, yük və nəqliyyat xərclərində güclü
artımlarla nəticələnir.
“Bizim strategiyamız müştərilərimiz üçün etibarlı tərəfdaş olmağa davam etməkdir. Bu,
giriş faktorlarımızın uzunmüddətli trendinə əsaslanan müntəzəm təhlillər aparmaqla,
həm də qiymət artımlarını proqnozlaşdırmağa imkan yarada bilər. Ancaq 2021-ci ildə
yaşadığımız ekstremal vəziyyəti nəzərə alaraq, əlavə qiymət artımlarının tələb
olunduğu müstəsna bir halla qarşı qarşıyayıq” deyə MBCC Qrupun Avropa üzrə
Prezidenti Dr. Christian Geierhaas bildirdi.
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Master Builders Solutions haqqında
Master Builders Solutions® qlobal brendi altında, biz konstruksiyaların tikintisi, texniki baxışı, təmiri və
yenilənməsi üçün qabaqcıl kimyəvi həllər təklif edirik. Brend, tikinti sənayesindəki 100 ildən çox
təcrübəyə əsaslanmaqla hazırlanıb. Bizim hərtərəfli portfelimiz beton və sement əlavələri, yeraltı inşaat
üçün kimyəvi həlləri, su izolyasiya sistemlərini, qermetiklar, beton təmir və qoruma sistemlərini, iş
qabiliyyətini yüksəldən məhlullar və döşəmə sistemləri ilə yanaşı quruda və dənizdə külək enerjisi üçün
həlləri əhatə edir. Layihənin konsepsiyasından başa çatmasına qədər müştərilərimizin tikinti ilə bağlı
spesifik problemlərini həll etmək üçün biz mütəxəssislərimizin biliklərinə, regionu ixtisaslı şəkildə
tanımasına və dünyadakı çox sayda tikinti layihələrində qazandığımız təcrübəmizə güvənirik. Biz qlobal
texnologiyalardan istifadə edirik və yerli tikinti ilə bağlı müfəssəl biliklərimiz, müştərilərimizin daha uğurlu
olmasına və davamlı tikinti aparılmasına kömək edən innovasiyalar hazırlamağa imkan verir. Bizim 60dan çox ölkədə istehsal sahələri və satış ofislərimiz fəaliyyət göstərir.
MBCC Qrupu haqqında
MBCC Qrupu, dünya miqyasında inşaat kimyəvilərinin və həllərinin aparıcı tədarükçülərindən biridir və
keçmiş BASF İnşaat Kimyəvilərinin BASF Qrupundan ayrılması nəticəsində yaranmışdır. Biz müxtəlif
sektorlar üzrə inşaat sənayesi, o cümlədən binalar, konstruksiyalar, yeraltı tikinti və yeni konstruksiya
və təmir işləri üçün innovativ və dayanıqlı məhsullar və həllər təklif edirik. Bizim güclü brendlərimiz olan
Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® və Watson Bowman Acme®
bazarda güclü mövqelərə sahibdirlər. MBCC Qrupu, dünya miqyasında təxminən 70 hüquqi şəxsdən
ibarətdir və 60-dan çox ölkədə 7500-ə yaxın inşaat mütəxəssisinə ev sahibliyi edir.
Əlavə məlumat üçün www.mbcc-group.com səhifəsinə müraciət edin.
Biz dayanıqlı iş qabiliyyətini təmin edirik.

