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Wrocław, 17 kwietnia 2008

Selena SA na Targach PSB

W dniach 17-18 kwietnia Selena SA, jedna ze spółek naleŜących do Grupy Selena - holdingu spółek
zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie
i opartego na polskim kapitale, weźmie udział w corocznych targach budowlanych grupy PSB, które
tradycyjnie odbędą się w Kielcach. Podczas imprezy spółka zaprezentuje najnowszy produkt z porfolio
marki TYTAN EOS - klej do styropianu w puszce przeznaczony do systemów ociepleń oraz nową linię
impregnatów do drewna TYTAN Professional.
Targi grupy PSB to impreza, w której udział biorą dostawcy i kupcy Polskich Składów Budowlanych. W tym
roku odbędzie się juŜ VI edycja tej imprezy, a wydarzeniem specjalnym będzie uroczysty bankiet z okazji
10-lecia organizatora – Grupy PSB. Targi PSB, które w 2007 roku zgromadziły 1.800 uczestników, odbędą
się jak co roku w Centrum Targowym w Kielcach.
„Targi PSB to szczególne wydarzenie, a jego głównym załoŜeniem jest podtrzymanie dobrych relacji z
dostawcami Grupy PSB oraz nawiązanie kontaktów z nowymi podmiotami. Targi PSB charakteryzują się
formułą, która wymaga od uczestników przygotowania specjalnej oferty handlowej. Naszą odpowiedzią jest
prezentacja nowego produktu oraz rabaty i promocje, które zachęcą kupców do nabywania wyrobów Seleny”
- powiedział Andrzej Ulfig, Prezes Zarządu Selena SA.
Selena SA na tegoroczne targi przygotowała specjalną ofertę. Oprócz tradycyjne prezentowanych klejów,
pian poliuretanowych oraz uszczelniaczy, firma pokaŜe klej do styropianu w puszce przeznaczony do
systemów ociepleń TYTAN EOS. Jest to innowacyjny produkt, którego podstawowe korzyści określane
są liczbami: 7 x łatwiej, 5 x szybciej i 3 x mocniej. O zaletach kleju TYTAN EOS uczestnicy targów będą mieli
okazję przekonać się w trakcie specjalnie przygotowanej prezentacji. Podczas pokazu próbie poddane
zostaną: tradycyjna metoda klejenia styropianu oraz nowa ulepszona technologia.

Dla nabywców obecnych podczas targów spółka przygotowała specjalne promocje. Dla tych, którzy
przekroczą wyznaczone przez firmę progi wartościowe, przewidziane są dodatkowe rabaty i przedłuŜone
terminy płatności. Dodatkowo, opracowane zostały specjalne pakiety promocyjne na wybrane produkty
oraz nagrody.
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W ostatnim czasie Selena SA otrzymała tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku 2007” edycji dolnośląskiej.
Najlepsi pracodawcy w ogólnokrajowym konkursie zostali wyłonieni po raz czwarty. Lista „Solidnych
Pracodawców” zostanie opublikowana w specjalnym dodatku do dziennika Rzeczpospolita.
Informacje dodatkowe:
Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący
działalność na całym świecie i oparty na polskim kapitale. W skład Grupy wchodzi 25 spółek, w tym 17 podmiotów
zagranicznych oraz 9 nowoczesnych zakładów produkcyjnych (4 zakłady w Polsce, po jednym we Włoszech, w
Brazylii, Korei, Chinach oraz USA).
Grupa Selena jest - pod względem wielkości - czwartym na świecie producentem piany poliuretanowej uŜywanej do
montaŜu okien i drzwi.
Grupa Selena systematycznie zwiększa sprzedaŜ zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów.
Realizuje zamówienia na rynkach ponad 50 państw, w tym przez własne spółki handlowe zlokalizowane w 15 krajach
(Polska, Rosja, Czechy, Finlandia, Kazachstan, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Niemcy, Włochy, Brazylia, USA, Korea
Płd. i Chiny). Ponadto, Grupa Selena planuje umacnianie pozycji w regionach: Azji Południowo-Wschodniej (Chiny),
Bliskiego Wschodu (Turcja i Egipt oraz petrokraje Półwyspu Arabskiego), Ameryki Południowej (Argentyna), Ameryki
Północnej (Kanada oraz Meksyk) oraz dalszą ekspansję na nowe rynki zagraniczne.
Grupa Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i
uŜytkowników indywidualnych - główne marki to TYTAN oraz ARTELIT.
Pozycja rynkowa
Kluczowym elementem strategii Grupy Selena jest jakość. Pojęcie "przewaga dzięki produktowi" oznacza, Ŝe w kaŜdej
kategorii produktów Grupa Selena dąŜy do tego, aby jej wyroby miały najwyŜszą pozycję jakościową. Taka strategia
zapewnia wysoki poziom zaufania klientów do produktów i procentuje w przyznawanych spółce licznych wyróŜnieniach.
Pozycja Grupy Selena w Polsce:
1.

Lider w kategorii pian: 37% udział w rynku (w ujęciu wartościowym oraz ilościowym).

2.

Drugie miejsce w kategorii uszczelniaczy: 19% udział w rynku.

Działalność Grupy Selena obejmuje wszystkie etapy tworzenia produktów: począwszy od zaawansowanych badań, przez
produkcję, dystrybucję, marketing, aŜ po sprzedaŜ na całym świecie. Na kaŜdym etapie kreowania produktów Selena
gwarantuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają utrzymanie najwyŜszych, światowych standardów, potwierdzonych
licznymi nagrodami i międzynarodowymi certyfikatami jakości.
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Wysoką jakość produktów Seleny potwierdzają prestiŜowe nagrody i certyfikaty renomowanych instytucji. W
styczniu 2008 roku Grupa Selena otrzymała tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” - przyznawany przez
Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” - za skuteczną ekspansję zagraniczną, stworzenie najwyŜszej jakości
produktów i wypromowanie marek w branŜy, w której dominuje silna konkurencja.
Nagrody otrzymane w 2007 roku:
•

prestiŜowa nagroda „Gazela Biznesu” - wyróŜnienie przyznawane dynamicznie rozwijającym się
spółkom krajowym, które notują stabilny wzrost przychodów, a dla swoich klientów są wiarygodnym i
rzetelnym partnerem biznesowym,

•

tytuł Europrodukt dla Uniwersalnej Emulsji Gruntującej Tytan Grunt w ogólnopolskim konkursie pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

•

Nagroda Budowlanej Marki Roku 2006 - przyznaną na Targach Budma 2007,

•

do portfolio nagród przyznawanych przez międzynarodowe kapituły spółka dołączyła otrzymany na
targach w Construct Expo Ambient 2007 w Rumunii medal za doskonały produkt oraz medale dla
pian poliuretanowych Tytan Lexy i Tytan 65 zdobyte podczas targów ITF w Bułgarii.

Wyroby oferowane przez Grupę Selena produkowane są według standardów ISO 9001, dzięki czemu zapewnione są:
wysoka i stabilna jakość oraz bezpieczeństwo dla uŜytkowników. Potwierdzają to posiadane międzynarodowe i polskie
atesty i certyfikaty.
Więcej informacji o spółce na www.selenafm.com
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Silicones Sp.
z o.o.

Sp. z o.o

koordynator działalności spółek zagranicznych
Grupy, dystrybutor wyprodukowanych przez
spółki Grupy pian, uszczelniaczy i klejów oraz
produktów wytwarzanych poza Grupą na rynkach

dystrybutor wyprodukowanych przez
spółki Grupy pian, uszczelniaczy i
klejów oraz produktów wytwarzanych
poza Grupą na rynku polskim pod

100%

50,0%

producent klejów i

Selena Bohemia s.r.o s.r.o. (Czechy)

SIMA Technologie
Przemysłowe Sp. z o.o
dystrybutor klejów i uszczelniaczy
przemysłowych na rynku polskim

FinSelena Oy (Finlandia)

100%

50,0%

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a takŜe produktów wytwarzanych poza
Grupą na terenie Czech

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy na terenie Finlandii

Selena Hungaria Kft (Węgry)

Selena Deutschland GmbH (Niemcy)

100%

100%

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i markami klientów, a takŜe produktów
wytwarzanych poza Grupą na terenie Węgier

99,0%

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami
własnymi Grupy i pod markami klientów na terenie

Selena Romania SRL (Rumunia)

100%

100%

Selena Bulgaria Ltd (Bułgaria)

100%

100%

99,5%

99,0%

100%

30,0%
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100%

Neue Hagfa DR SCHENK
(NIEMCY)

producent pian, obecnie w stanie

Selena Italia srl (Włochy)

producent uszczelniaczy ,dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a takŜe produktów wytwarzanych poza

Selena USA, Inc. (USA)

producent uszczelniaczy , dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na

SIKOXANE Sp. z o.o (Polska)

Selena Sulamericana Ltda (Brazylia)

producent pian poliuretanowych, dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy i pod markami

obecnie nie prowadzi działalności

Selena Ukraine Ltd (Ukraina)

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów pod markami własnymi Grupy, a takŜe produktów wytworzonych poza

Hamil-Selena Co. Ltd (Korea Południowa)

producent pian poliuretanowych, dystrybutor pian pod markami własnymi Grupy i pod markami klientów na terenie Korei

SELENA VOSTOK OOO (Rosja)

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów Grupy oraz produktów wytwarzanych poza Grupą pod markami klientów

Foshan Chinuri Selena Chemical Co. Ltd (Chiny)

producent uszczelniaczy i surowców do produkcji uszczelniaczy silikonowych, dystrybutor uszczelniaczy pod markami

SELENA SEVER OOO (Rosja)

dystrybutor pian, uszczelniaczy i klejów Grupy oraz produktów wytwarzanych poza Grupą pod markami klientów

Selena Shanghai Trading Co. Ltd (Chiny)

dystrybutor pian i uszczelniaczy pod markami własnymi Grupy, a takŜe produktów wytwarzanych poza Grupą na terenie

99,5%

SELENA CA L.L.P (Kazachstan)

spółki handlowe

spółki produkcyjne
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