www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2020-07-27 17:46:22

Grupul Wilo a investit 6,9 mil. E într-un sediu construit în România. Hub regional
pentru coordonarea operatiunilor companiei din 10 tari
Grupul Wilo, unul dintre liderii globali ai sectorului pompelor de înalta tehnologie, a finalizat noul sediu al
companiei în România, ce va adaposti hub-ul regional de unde operatiunile companiei vor fi gestionate
pentru 10 tari.
"Astfel, dupa 18 luni de la demararea proiectului de constructie, prin noua locatie cu birouri moderne construite pe
o suprafata de 1.800 mp si spatii pentru servicii de depozitare, asamblare si reparatii, extinse pe 2700 mp,
România devine un centru important de coordonare a activitatilor logistice si de asamblare ale Wilo din zona
europeana, certificat de Grupul Wilo SE", se mentioneaza într-un comunicat al companiei remis, luni,
AGERPRES.
Sediul a fost dat în folosinta în luna iulie, iar evenimentul oficial de deschidere, la care vor participa membrii din
boardul Wilo SE, este programat pentru toamna acestui an.
"Acest proiect, prin extinderea sa functionala, are un rol strategic pentru Wilo în Europa de Est. Investitia de 6,9
milioane de euro este puternic ancorata în parteneriatele de dezvoltare din zona, pentru a raspunde cu succes si
promptitudine cererilor de servicii si solutii pentru instalatiile de încalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa
si evacuarii apei uzate, din România si regiune. În mod special în aceasta perioada plina de provocari sociale si
economice, ne-am asumat si ne vom asuma mai departe, cu toata seriozitatea, misiunea de a continua proiectele
strategice demarate în România din devotament pentru partenerii si clientii Wilo", a declarat Gabriel Nita,
managing director Wilo România & Moldova.
Noul sediu Wilo are o suprafata de 1.800 mp de birouri moderne, 2.700 mp de zonele de asamblare, service,
depozit si ambalare si 8 linii de asamblare.
Wilo România face parte din grupul Wilo SE - producator premium în domeniul pompelor si sistemelor de
pompare pentru instalatiile de încalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa si evacuarii apei uzate. Fondata în
1872 ca fabrica de produse din cupru si alama de catre Louis Oplander, compania are în prezent 7.500 de angajati,
în reprezentante din mai mult de 60 de tari. În România, Wilo este prezenta din anul 1998.
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