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Sidel anuncia novo centro regional para a América Latina com
abertura de escritório na Argentina

A Sidel abriu um novo escritório em Buenos Aires, reafirmando seu compromisso
permanente de oferecer sua experiência internacional apoiada em vendas e suporte técnico
próximos dos clientes. A nova unidade opera como o centro regional hispânico da Sidel no
sul da América Latina, atendendo clientes na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
A abertura da Sidel Argentina já é um sucesso entre os clientes, que vinham solicitando uma
unidade dedicada à região. Empenhada em continuar a fortalecer as parcerias de negócios de
longo prazo com seus clientes, a Sidel reconheceu a importância de estar perto deles. Além disso,
a Argentina é a terceira maior economia e mercado de bebidas da América Latina, o que
representa excelentes oportunidades para desenvolver ainda mais os negócios na região. O PET
é o material de embalagem com o maior potencial e seu uso deve crescer 5% por ano na América
Latina até 2017.
Ao falar sobre o foco da Sidel no PET, Dominique Lipinski, Zone Vice President, disse: “Nossa
experiência de mais de 30 anos de trabalho com o PET é a garantia de que hoje podemos
oferecer melhores soluções aos desafios enfrentados por nossos clientes no sul da América
Latina de língua espanhola.”
O novo escritório está situado em Puerto Madero, Buenos Aires, e dispõe de uma equipe com um
profundo conhecimento da região. Sua meta é oferecer a experiência e o know-how internacionais
da Sidel para agregar valor para os clientes localmente e ajudá-los a atender às demandas do
mercado local.
Ao comentar a abertura do novo escritório, Marcos Pilati, Regional Commercial Director for South
Hispanic da Sidel, disse: “É um grande prazer para todos nós ter um escritório na Argentina para
atender nossos clientes da região. Agora estamos mais próximos e nas últimas semanas eles já
começaram a desfrutar dos benefícios dessa proximidade. A notícia foi muito bem recebida por
todos os clientes”.

Contato:
Relações Públicas
Tel.: +41 41 785 23 60
press@sidel.com

1

ARTIGO DE IMPRENSA
Alguns dos clientes mais atuantes do mercado argentino, como Coca-Cola, Amcor, CCU, Nutreco,
Aguas Danone Argentina, RPB SA (Baggio), PRODEA, Produnoa e Refres Now, já reconheceram
que a presença da empresa na região produzirá efeitos positivos. Um dos visitantes, Walter
Canido, Diretor de Operações da Refres Now Argentina, explicou: “A abertura da Sidel na
Argentina reflete o compromisso da empresa com seus clientes. Tenho certeza de que isso vai
fortalecer nossa parceria com a Sidel”.
Os clientes que visitaram o novo escritório também puderam se informar sobre as mais recentes
tecnologias disponíveis no mercado e como elas podem ajudar a criar valor em suas fábricas e
processos específicos. As inovações incluem o Sidel Matrix, sistema que proporciona um método
de produção confiável e seguro para os processos de sopro, enchimento e rotulagem, além das
embalagens, com garrafas mais leves, mas que ainda assim continuam atraentes, protegem as
bebidas e propiciam altos níveis de satisfação para o consumidor.
O novo escritório da Argentina também ajuda os clientes a assegurar uma produção contínua no
longo prazo. Quando uma solução é concebida e comissionada, o cliente pode optar por uma
série de serviços sob medida para otimizar o desempenho de suas linhas, baixar os custos
operacionais e reduzir seu impacto ambiental.
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Nota do editor: As imagens deste documento são destinadas apenas para fins ilustrativos e não devem ser
usadas para reprodução. Se não estiverem anexadas cópias de alta resolução ao documento, entre em
contato com Chris Twigger da Shaw & Underwood PR para solicitá-las (ver dados de contato abaixo).

----------------------------------Para assuntos editoriais e de publicidade, fale com:
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, Diretor
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

Sobre a Sidel
A Sidel é líder mundial no fornecimento de soluções PET para envase de líquidos. Nosso
compromisso é ser o parceiro mais inovador, eficiente e confiável de nossos clientes,
oferecendo soluções sustentáveis para a indústria de bebidas.
Com sede na Suíça, contamos com unidades de produção em 13 países e com 30.000
máquinas instaladas em mais de 190 nações em todo o mundo. Com mais de 3.400
funcionários em todo o mundo, fornecemos soluções ideais de envase em PET para água,
refrescos, leite, produtos sensíveis, óleo comestível e bebidas alcoólicas, incluindo cerveja.
Nossa meta é agregar valor para nossos clientes, oferecendo-lhes "A Better Match". Isto é,
fornecer a solução personalizada que atenda exatamente às suas necessidades. Para tanto,
oferecemos sistemas de produção confiáveis e flexíveis, que se adaptam facilmente aos
desenvolvimentos do mercado e às tecnologias futuras, apoiados em serviços de valor
agregado.
Somos Sidel. Somos A Better Match.
Mais informações em www.sidel.pt
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