środa, 23 kwietnia 2014
Panie i Panowie!

Wielkim wyróżnieniem jest dla nas fakt, że przez dziesiątki lat produkty z logo FARBY Z
MOTYLKIEM cieszyły się właściwym sobie uznaniem i zaufaniem.
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy ogłosić, iż w 2014 r. FARBY Z MOTYLKIEM stały
się częścią grupy SAN MARCO.
Grupa San Marco powstała w 2000 roku celem zarządzania zagraniczną strategią rozwoju i
ekspansji Colorificio San Marco S.p.A., jednej z pierwszych firm w dziedzinie farb i lakierów dla
sektora budowlanego we Włoszech. Było to możliwe dzięki filozofii wprowadzania innowacji,
ciągłego rozwoju obszaru działania, przejrzystości, odpowiedzialności społecznej i
ekologicznej.
Obecnie Grupa San Marco koordynuje działalność 9 zakładów produkcyjnych i handlowych
znajdujących się w różnych krajach Europy i 8 marek San Marco - Eurobeton, ABC,
Tjaeralin, San Marco Adriatica, Novacolor, Disegno i teraz Farby z Motylkiem.

Każda firma i każda marka ma swą szczególną rolę a Grupa ma za zadanie wzmocnić jakość,
zdefiniować pozycjonowanie i co ważne wykorzystać efekt synergii.

Grupa ma także za zadanie ciągłe rozprzestrzenianie swej obecności w ponad 65 krajach
Świata, promowanie kultury i budowy świadomości jakości „wyprodukowano we Włoszech”.
Struktura handlowa i produkcyjna nieustannie się rozrasta dzięki polityce, która skupia się
bardziej na umiędzynarodowieniu i ponoszeniu nakładów na inwestycje zarówno w produkcję
jak i badania i rozwój.
SAN MARCO S.p.A. cieszy się uznaniem wśród profesjonalistów, wykonawców i
użytkowników domowych od ponad 60 lat. Zawdzięcza to trosce o najwyższą jakość
produktu oraz o środowisko naturalne.
Wyrażamy tym samym przekonanie, że w krótkim czasie, FARBY Z MOTYLKIEM z
perspektywy produktowej przyniosą Państwu nowe możliwości biznesowe jak i wiele korzyści.
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