LEIER INTERNAȚIONAL
ISTORIA UNUI SUCCES INTERNAȚIONAL

În anul 1965 au fost puse de către Michael Leier, fondatorul companiei, bazele unei nemaipomenite istorii de
succes. Întemeierea unei afaceri de familie în Horitschon (Regiunea Mittelburgenland – Austria) a însemnat
începutul unei ascensiuni economice puternice. Având o privire de ansamblu, curaj și chibzuială, Michael Leier
și-a dezvoltat intens afacerea, transformând-o dintr-un magazin alimentar local într-o companie internațională,
care se situează în prezent printre cei mai importanți producători de materiale pentru construcții din centrul și
estul Europei. În aceeași localitate a fost înființată în anul 1970 o fabrică pentru materiale de construcții din
beton, urmată de o altă unitate de producție în Frauenkirchen. Într-un domeniu în care prețul produselor este
mic, iar costurile de transport relativ ridicate, distanțele de transport rentabile sunt reduse. În această situație,
extinderea spre estul Europei a fost o consecință logică, și ca urmare a schimbărilor politice și economice
desfășurate.
Înaintea căderii cortinei de fier, firma s-a impus pe piața din Ungaria și Polonia cu o largă varietate de produse.
Astfel, în anul 1985 s-a derulat o investiție green-field în Gönyü, iar în Győr s-a realizat o fabrică de betoane.
1988 a fost anul în care s-a construit o fabrică în orașul Malbork din nordul Poloniei, la o distanță de 1100 km
față de sediul central din Horitschon.
În anii '90 a continuat extinderea companiei, concomitent cu completarea domeniului de activități cu domenii
noi, cum sunt vânzarea de automobile, producerea de cărămizi ceramice, afaceri imobiliare sau domeniul
hotelier.
În anul 2004 a urmat intrarea firmei pe piaţa din Slovacia, în 2005 s-a construit prima fabrică de elemente din
beton din România, iar în 2006 s-a inaugurat fabrica de cărămizi ceramice din Croaţia. Prin urmare, în prezent
grupul de firme Leier este reprezentat de cele 39 de unități operative situate în șapte țări: Austria, Ungaria,
Polonia, Slovacia, România, Croaţia și Ucraina.
Principalul domeniu de activitate al grupului constituie industria producerii betonului şi a prefabricatelor din
beton simplu și armat, dar paleta extinsă de produse fabricate și comercializate este extrem de bogată: elemente
structurale prefabricate (planșee, pereți, scări, copertine pentru parcări auto),elemente de cofraj din beton,
elemente de zidărie ceramice și din beton, învelitori (țigle) din beton, elemente de izolare fonică și termică din
amestec de așchii de lemn-ciment, panouri prefabricate fonoizolante pentru traficul rutier și feroviar, pavaje,
produse pentru amenajări de grădini, sisteme de coșuri de fum ceramice, sisteme de canalizări și de tehnica
mediului, rigole prefabricate, canale prefabricate pentru cabluri, elemente de pardoseală pentru zootehnie,
precum și elemente prefabricate pentru piste de skateboard.
Calitatea ridicată a materialelor pentru construcții, legăturile strânse cu distribuitorii de profil, comunicarea
permanentă cu arhitecții și proiectanții de specialitate, utilizarea produselor Leier la realizarea numeroaselor
proiecte de anvergură internațională și satisfacția deplină a clienților sunt factori importanți în creșterea
continuă a prestigiului Grupului Leier.
kategoriak nu există nici o categorie

letrehozva 2014. octombrie 2. 12:48:29

modositva 2016. mai 25. 11:03:45

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

