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Метінвест розпочинає постачання арматури до Республіки
Білорусь
Метінвест завершив сертифікацію арматурного прокату Макіївського металургійного заводу для ринку
Республіки Білорусь за стандартами регіону і вже з березня 2011 року планує продавати 2,5 – 3 тис. т.
арматури щомісяця. Сертифікація дозволить збільшити обсяг постачань довгомірної металопродукції на
білоруський ринок до 50 тис. тонн, що вдвічі перевищить торішні обсяги продажів сортового та
фасонного прокатів.
Експертна комісія «Білоруського інституту будівельного проектування» Управління справами Президента
Республіки Білорусь високо оцінила технології, що використовуються у Метінвесті для виробництва
продукту, який має великий попит на білоруському ринку – арматурний прокат. Технології виробництва
передбачають використання сталей з низьким змістом вуглецю та легуючих добавок, що дозволяють
вцілому значно підвищити надійність та безпечність будівельних конструкцій з використанням
арматурного прокату.
Сертифікація арматури надасть можливість компанії «Метінвест-Україна», оптовому каналу збуту Групи
Метінвест, спрощити процедуру контрактування і скоротити час, необхідний для оформлення замовлень
за рахунок укладання єдиного контракту на весь продукційний ряд. Такий підхід є продовженням
реалізації клієнтоорієнтованої політики збуту, діючої у Компанії. Політика передбачає підвищення
стандартів клієнтського сервісу за рахунок глибокого розуміння та ефективного задовільнення потреб
кожного конкретного клиєнта.
«Ми вважаємо принципіально важливим досягти высокої якості сервісу завдяки максимально спрощеній
процедурі та автоматизації процесів комплектації замовлень, - зазначив Олег Ольшанський, генеральний
директор Метінвест-Україна. – Виробничі можливості Групи Метінвест та нові принципи роботи з
клієнтами допоможуть нам задовільнити практично будь-які потреби у металопродукції».
Ринок Білорусі є одним з найбільш ємкісних за вживанням металопродукції серед країн СНД. Усього у
2010 році до країн СНД (не враховуючи ринку Російської Федерації) було відвантажено 159,3 тис. т
прокату. До Біларусі було відвантажено 49,7 тис. т металопрокату, таким чином, ринок займає 31% у
структурі продажів Групи Метінвест в країнах СНД.
«У цьому році ми плануємо поставити до білоруського ринку приблизно 25 тис. т. арматури, - зазначив
Дмитро Ніколаєнко, директор з продажів дивізіону сталі та прокату Групи Метінвест. – Разом з планами
щодо постачання іншого довгого прокату, загальний обсяг поставок сортового і фасонного прокату
збільшиться до 50 тис. тонн.»
Довідка:

Метінвест — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі
потужності підприємств Метінвесту дають змогу не лише повністю задовольняти власні потреби
в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських
та європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи Метінвест є група СКМ
(75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою Метінвест
на партнерських засадах.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» — керуюча компанія Групи Метінвест.
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