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SONGWON anuncia parceria de 
distribuição exclusiva com a Chemo 
International Inc. 

Ulsan, Coreia – 15 de abril de 2021 – A Songwon Industrial Co., Ltd., o segundo maior 

fabricante mundial de estabilizadores de polímeros e ator global principal no setor de produtos 

químicos especializados, tem a honra de anunciar que estabeleceu uma parceria de 

distribuição com a Chemo International Inc. para sua unidade de negócios (UN) de 

Revestimentos. 

 

A partir de 1.° de abril de 2021, a Chemo International passa a ser distribuidor exclusivo no 

Caribe, América Latina e parte norte da América do Sul para das famílias de produtos da UN 

de Revestimentos da SONGWON: antioxidantes SONGNOX®, absorvedores de UV 

SONGSORB® e estabilizadores de luz e fotoinibidores SONGCURE®.  

 

Com sede em Miami, Flórida, a Chemo International, há 50 anos, é um distribuidor líder de 

produtos químicos, matérias-primas e equipamentos para a indústria de tintas e revestimentos 

na América Central e Caribe. Com o acordo, a Chemo International irá se beneficiar de sua 

experiência, reputação e conhecimento do mercado para ampliar os crescentes negócios da 

SONGWON por toda a região e aumentar a sensibilização dos clientes para as soluções do 

amplo portfólio da SONGWON. 
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”Estamos contentes em ter um distribuidor bem estabelecido e conceituado representando a 

SONGWON," disse Sean Steres, Diretor de Vendas, Américas. "Com sua história e 

competência, a Chemo International amplia fortemente a rede de distribuidores globais da 

SONGWON e está bem posicionada para nos ajudar a atender a crescente demanda dos 

clientes nessa região, enquanto fortalece a posição da SONGWON no mercado.”  

 

Comentando o acordo, Israel de la Torre, o Diretor de Compras da Chemo International, 

afirmou: "Temos a honra de estabelecer uma relação de longo prazo com a SONGWON. Sua 

tecnologia, excelente suporte e portfólio de produtos são complementos perfeitos às linhas 

existentes da Chemo. Estamos ansiosos para expandir juntamente nossos negócios e 

apresentar os produtos da SONGWON para nossos clientes em todas as regiões que nos 

foram designadas." 

 

Sobre a Songwon Industrial Co., Ltd. 

Por ser um líder no desenvolvimento, na produção e no fornecimento de produtos químicos 

especiais, os produtos da SONGWON estão muito presentes em nossa vida, todos os dias e 

em toda parte. Desde 1965, temos impulsionado a inovação, criando parcerias para o 

progresso e preparado o caminho para um futuro mais sustentável com soluções 

personalizadas de 360°. 

 

Com sede na Coreia do Sul, a SONGWON é o segundo maior fabricante de estabilizadores 

de polímeros em nível mundial. Com empresas de Grupo e unidades de produção em todo o 

mundo, fornecemos a clientes em mais de 60 países produtos de alto desempenho que 

atendem às necessidades individuais e melhores níveis de serviço. 

 

Para mais informações, www.songwon.com. 

 

Sobre a Chemo International Inc. 

Desde 1960 a Chemo International Inc. produz matérias-primas químicas para várias 

indústrias. A Chemo representa mais de 20 fabricantes no mundo todo, com localizações de 

estoque em 4 países (Miami, Flórida - EUA, Colômbia, Guatemala e Costa Rica), oferecendo 

seus produtos e soluções de forma rápida e confiável a preços competitivos em todos os 

territórios em causa. (www.chemo.com) 

 

  

http://www.songwon.com/
http://www.chemo.com/
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Este comunicado à imprensa pode ser transferido a partir de www.PressReleaseFinder.com. 

 

 

 

 

Para mais informações, entre em 
contato: 

Para consultas editoriais e recortes, entre 
em contato:  

SONGWON Industrial Group Marketing Solutions 
Christine Hug Rita Verschuuren 
Corporate Communications Manager  
Walzmühlestrasse 48 Box 6 
CH-8500 Frauenfeld 2950 Kapellen 
Suíça Bélgica 
Tel: +41 52 635 0000  Tel: +32 3 31 30 311 
E-mail: marketing@songwon.com E-mail: rverschuuren@marketing-solutions.com 

 

 

Siga-nos em LinkedIn. 

http://www.pressreleasefinder.com/
mailto:marketing@songwon.com
mailto:rverschuuren@marketing-solutions.com
https://www.linkedin.com/company/songwon/

