Na IFLS + EICI, COIM reforça presença como referência
em sistemas de PU para solados e TPU
O evento é uma grande oportunidade para ampliar a presença da empresa no mercado
colombiano
Entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a COIM (Chimica Organica Industriale Milanese)
participa da edição 2018 da IFLS + EICI em Bogotá, na Colômbia.
O evento, referência mundial nos setores calçadista e de produção de couro, é visto pela
multinacional italiana como uma grande oportunidade de troca de experiências, exposição de
seus produtos e apresentação de novidades. “A COIM irá participar com o seu distribuidor
PEGAUCHO. A nossa presença nessa feira é para nos posicionarmos como um fornecedor
brasileiro de Sistemas de Poliuretano e de TPU para a indústria de solados colombiana, já que
essas empresas importam muito da Europa e China esses materiais.”, explica Gabriela Nobre,
gerente de marketing da COIM.
Com cerca de 24.000 metros quadrados e 600 expositores de diversos países como Equador,
Espanha, México e Portugal, a IFLS + EICI é uma vitrine para a demonstração de tecnologias e
criadora de tendências para as empresas desses setores. “A indústria calçadista da Colômbia
está cada vez mais forte e mostrar a COIM, uma multinacional italiana com produção no Brasil
e distribuição em toda a América do Sul é de vital importância para conquistarmos uma
parcela maior no mercado colombiano. A COIM oferece rapidez na entrega aliada a tecnologia
Italiana.”, ressalta Gabriela.
A COIM
A COIM (Chimica Organica Industriale Milanese) é uma empresa de origem italiana
especializada em policondensação (ester), poliadição (poliuretanos) e grande fabricante de
especialidades químicas. Fundada em 1962, em Milão, a empresa foi a primeira da Itália a
produzir peróxidos orgânicos. Hoje, a multinacional opera em todos os países desenvolvendo
soluções on demand e prestando serviços de qualidade para os mais importantes grupos do
mundo. Possui unidades fabris na Itália, Brasil, Estados Unidos, Índia e Cingapura, além dos
Centros de Pesquisa na Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Brasil.
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