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Biesterfeld Spezialchemie é o distribuidor 
oficial para a comercialização de 
Estabilizadores de Polímeros da 
SONGWON em Portugal 

 

Ulsan, Korea – Abril 16, 2019 – A SONGWON Industrial Co., Ltd 

(www.songwon.com) tem o prazer de anunciar que alargou a sua parceira com a 

Biesterfeld na Europa para Portugal. Desde Janeiro de 2019, a Biesterfeld em Portugal 

foi nomeada distribuidora exclusiva do mercado português de plásticos para todos os 

SONGWON AOs and UVAs (SONGNOX®, SONGXTEND® e SONGSORB®). 

Na parceria de longa data existente entre ambas as empresas, a Biesterfeld já fornece 

clientes da SONGWON na Alemanha, Itália, Espanha, Hungria, Polónia, República 

Checa, Eslováquia, Áustria, Suíça, Sérvia, Eslovénia e Turquia. 

 

“A SONGWON exige parceiros de distribuição altamente experientes e confiáveis, 

como a Biesterfeld e as suas subsidiárias locais, para garantir e fornecer os níveis de 

serviços comerciais, logísticos e técnicos de classe mundial que os nossos clientes 

europeus esperam”, explica Franky Cuypers, Diretor Geral de Vendas da BU Polymer 

Stabilizers. “A Biesterfeld tem sido um parceiro de negócios de confiança para nós nos 

últimos anos e estamos ansiosos por expandir a nossa bem sucedida cooperação para 

o mercado Português, onde o crescimento em 2018 foi mais forte do que o esperado”. 

http://www.songwon.com/
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“Estamos ansiosos por capitalizar o potencial de crescimento em Portugal com a 

ampla gama de produtos estabilizadores de polímeros da SONGWON e disponibilizar 

as nossas capacidades tecnológicas e de fornecimento para beneficio dos clientes 

portugueses”, afirma Michael Pilz, Diretor de Negócios de Aditivos de Polímeros. 

 

 

Sobre a SONGWON Industrial Co., Ltd. 

A SONGWON, fundada em 1965 e com sede em Ulsan, Coreia do Sul, é líder no 

desenvolvimento, produção e fornecimento de especialidades químicas, sendo o 

segundo maior fabricante de estabilizadores de polímeros no mundo. A SONGWON 

Industrial Group opera globalmente, oferecendo os benefícios combinados de uma 

estrutura global e organizações locais acessíveis. Especialistas dedicados trabalham 

em conjunto com os clientes para desenvolver soluções à medida que satisfaçam os 

seus requisitos individuais.  

 

Para mais informações consulte: www.songwon.com  

 

Sobre a Biesterfeld Spezialchemie 

A Biesterfeld Spezialchemie é um dos principais distribuidores internacionais de 

produtos e soluções de especialidades químicas em todo o mundo. O seu portfólio de 

produtos foca-se nos requisitos de setores específicos, incluindo higiene pessoal, 

cuidados de saúde, tintas e revestimentos, adesivos, poliuretanos, construção, 

nutrição, eletrónica e energia. Como parceira dos principais fornecedores globais, a 

empresa tem representação na Europa e América Latina fornecendo soluções 

orientadas e personalizadas com base no seu conhecimento tecnológico. A Biesterfeld 

Spezialchemie faz parte do Grupo Biesterfeld, que atua como empresa de comércio e 

serviços há 112 anos, com presença em mais de 40 locais em todo o mundo. O grupo 

de cariz familiar, é um dos principais distribuidores de plásticos, borrachas e produtos 

químicos especiais.  

 

Para mais informações consulte: http://www.biesterfeld-spezialchemie.com. 

  

http://www.songwon.com/
http://www.biesterfeld-spezialchemie.com/
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Issued on 16-April-2019 

This press release can be downloaded from www.PressReleaseFinder.com. 
 

 

 

 

For further information,  
please contact: 

For editorial inquiries and clippings,  
please contact:  

SONGWON Industrial Group Marketing Solutions 
Giulia Boratto Kevin Noels 
Leader Global Marketing & Communications Box 6 
Walzmühlestrasse 48 2950 Kapellen 
CH-8500 Frauenfeld Belgium 
Switzerland Tel: +32 3 31 30 311 
Tel: +41 52 635 0000  E-mail: knoels@marketingsolutions.be 
E-mail: marketing@songwon.com  
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