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Összekötjük az embereket,
helyeket és projekteket
a szenvedéllyel

A Prysmian Group elkötelezett amellett, 
hogy elősegítse ügyfeleinek fenntartha-
tó növekedését és értékteremtését.

A General Cable vállalattal történtő 
egyesülés lehetővé tette globális 
jelenlétünk megnövelését és azon 
képességünk erősítését, miszerint 
partnereinket az iparág legmagasabb 
színvonalú termékeivel, szolgáltatásaival 
és technológiájával szolgáljuk ki.

Ezt a küldetésünkhöz való hűséggel 
érjük el, mi szerint minden esetben a 
legkorszerűbb technológiával és 
kivitelezéssel történő, kiváló minőségű 
kábelmegoldásokat kínálunk partnereink 
részére.

1

„Szeretnénk megköszönni Önöknek 
a bizalmat, amit a múltban belénk 
fektettek, továbbá bizakodva 
nézünk a jövőbe, ahol folytathatjuk 
az Önök kiszolgálását.” 

VALERIO BATTISTA
Vezérigazgató 
Prysmian Group
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A Prysmian Group piacvezető az energia- és távközlési 
kábelek és rendszerek iparában.

Összekötjük az embereket, 
helyeket és projekteket
a szenvedéllyel

A Csoport eredetileg a Prysmian és Draka egyesülésével jött létre. A General Cable 
csatlakozával a vállalat jelentősen kibővítette az vevőknek, ügyfeleknek, alkalma-
zottaknak és a részvényeseknek történő értékteremtés lehetőségeit.

Együtt páratlan termék- és szolgáltatási portfóliót kínálunk, amelyet beruházások-
kal és szakértelemmel támogatunk annak biztosítása érdekében, hogy mindig a 
technológiai innováció élvonalában járjunk.

Szakértelmünk a kábeliparral együtt fejlődött az évek során. Ma pedig büszkék 
vagyunk piacvezetőként, hat kontinensen működő vállalkozásunkra, 112 gyártó-
üzemünkre és 25 K+F központunkra. Mindezek mellett pedig az iparág közel 
30.000 legjobb alkalmazottját foglalkoztatjuk.

Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy napról napra kielégítsük ügyfeleink igényeit, 
és új termékeket és megoldásokat kidolgozva megfeleljünk az iparágak jövőbeli 
kihívásainak.

Nagy vállalat lévén őszintén felelősséget vállalunk társadalmunkban betöltött 
szerepünkért, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy a jövőben is az értékteremtést 
helyezzük előtérbe minden érdekelt felünk számára. Törekszünk a fenntarthatóság-
ra és a teljes átláthatóságra minden befektetőnk felé.

Összekötjük az energiát és 
az információt a globális 
növekedéssel
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Jelenlétünk

Mérföldköveink

Energia

Telekom

Energia és telekom

Iroda

Központ

Észak-Amerika 

23 
GYÁR

Európa 

51 
GYÁR

Délkelet-Ázsia 

18 
GYÁR

Közel-Kelet 

5 
GYÁR

Latin-Amerika 

15 
GYÁR

ORSZÁG GYÁR KÖZPONT
K+F KÖZEL

ALKALMAZOTT
MILLIÁRD ÉVES

ÁRBEVÉTEL

Egy meghatározó
vállalat

A vállalat megalaku-
lása egészen a Pirelli 
Csoportig vezethető 
vissza. A cég Pirelli 
Cavi néven hozza létre 
kábel-divízióját.

A vállalat megkezdi az 
olyan célzott felvásár-
lásait, mint a Siemens 
energiakábel üzletága, 
BICC és NKF.

A Pirelli energia és 
telekom kábeleinek 
és rendszereinek 
kiválásával 2005. 
júliusában megalakul 
a Prysmian.

A Prysmian a tőzsdén 
jegyzett vállalattá 
válik, a Goldman 
Sachs tulajdonában 
lévő részvények 
46%-ának eladása 
után.

A Draka alapítása a 
Hollandsche Draad & 
Kabel Fabriek neve 
alatt.

A céget felvásárolja a 
Philips és kábel üzlet-
ágának része lesz. 

Az ütletág független 
lesz, miután a Parcom 
and Lint Beheer kivá-
sárolja. Megszületik a 
Draka név.

A globális felvásárlá-
sok 20 éves időszaka 
elkezdődik, beleértve 
a Philips optikai 
szál üzletágát és az 
Alcatelt.

Az eredetileg New 
Jersey-i cég megalakul 
több, az 1800-as 
években létrejött 
vállalatból.

A cég felvásárolja a 
Carol Cable Company-t 
és a piacvezető Carol 
sodrat márkát.

A Silec energia és ipari 
megoldásokat kínáló 
üzletágának, és a 
Helix/HiTemp csúcs-
kategóriás hálózati 
termékek gyártójának 
felvásárlása.

A német mélytengeri 
kábelgyártó és telepí-
tő NSW felvásárlása.

A Sabiloy és NUAL alumínium 
épületkábel-márkák, a Procables 
of Colombia és a Prestolite Wire 
felvásárlása, kiszolgálva így első-
sorban az eredeti berendezések 
gyártóit (OEM) és forgalmazóit.

A két piacvezető 
vállalat a Prysmian 
Group-ban egyesül.

A General Cable 
csatlakozik a 
Prysmian 
Group-hoz.
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Üzletágaink

Magasfeszültségű és mélytengeri kábelek / 
Átviteli kábelek / Elosztókábelek / Tengeri 
szélerőműparkok / Erősáramú kábelek / 
Hálózati összetevők / Telepítési lehetőségek

ELEKTROMOS HÁLÓZATOK
Erősáramú- és vezérlőkábelek / Multimédia 
megoldások / Vasúti kábelek

ÉPÍTÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA
Kutatás és gyártás / Csővezetékek és alter-
natív energia / Finomítók és petrolkémiai 
megoldások / Szolgáltatások

OLAJ- ÉS GÁZIPAR

Lift kábelek / Légterek / Autóipari megoldá-
sok / Vasúti megoldások / Tengeri kábelek

KÖZLEKEDÉS
Katonai és védelmi megoldások / Bányá-
szati kábelek / Daruk / Atomerőművek 
/ Fotovoltaikus kábelek/ Szélturbinák / 
Gyárak és más iparágak megoldásai

IPAR SZABADVEZETÉKEK

Optikai szálak / Telekommunikációs 
hálózatok / Multimédia megoldások / 
Hálózatok / Mélytengeri telekommunikációs 
megoldások

TELEKOM
Részleges kisülés mérések a PRY-CAM 
segítségével / PFT megoldások / 
Mélytengeri kábelmegoldások

SZOLGÁLTATÁSOK
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The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Prysmian Group.  
The information is believed to be correct at the time of issue. Prysmian Group reserves the right to amend this specification without prior notice. This specification is not contractually  
valid unless specifically authorised by Prysmian Group.

Prysmian Group 

Prysmian MKM Kft.
Ph: +36 1 382 2222
E-mail: infocables-hu@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.hu
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