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SOUDAL thành lập chi nhánh ở Maroco 

Từ  24/2/2016, Soudal đã tiếp nhận toàn bộ khách hàng từ nhà phân phối độc quyền trước 

đây của tập đoàn tại Ma-rốc. Mới đây, Soudal thông báo thành lập chi nhánh của mình tại 

TP Casablanca. 

Chi nhánh mới thành lập này được kế thừa một lượng khách hàng lớn tại địa phương và bao 

gồm cả khu vực Bắc Mỹ. Sứ mệnh của việc kế thừa này bao gồm cả việc mở rộng tầm ảnh 

hưởng của thương hiệu Soudal tại Bắc Phi. 

 

Dirk Coorevits, giám đốc điều hành tập đoàn cho biết: “Việc tiếp nhận lượng khách hàng 

này giúp chi nhánh Soudal tại Ma-rốc có một sự khởi đầu rất tốt. Từ trước đến nay, Soudal 

chỉ có thể cung cấp hàng hóa cho khu vực Nam Phi thông qua nhà phân phối, nhưng giờ đây 

mọi việc đã khác. Soudal nhìn thấy cơ hội rất lớn từ khu vực châu Phi, vậy nên tốt nhất, 

chúng tôi phải bắt đầu xây dựng các mối quan hệ khách hàng tốt và bền vững tại đây để góp 

phần tăng cường sự hiện diện của thương hiệu Soudal ra toàn thế giới.” 

 

Về Soudal 

Soudal là nhà sản xuất độc lập hàng đầu châu Âu về keo trám, keo kết dính và foam cho thị trường chuyên 

nghiệp và bán lẻ. Với hơn 2400 nhân viên tại 15 nhà máy trên toàn thế giới, được dẫn dắt bởi công ty gia đình 

do ngài Vic Swerts sáng lập và lãnh đạo, Soudal đã phát triển trở thành một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về 

hóa chất xây dựng. Sự đầu tư mạnh mẽ công tác nghiên cứu và phát triển, tầm nhìn dài hạn  về phát triển công 

nghệ và sự đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường địa phương là nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của tập 

đoàn. Soudal sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2016. 
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