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TenCate ondertekent memorandum van samenwerking met Chinamex
voor ontwikkeling Chinese markt voor beschermende weefsels
TenCate heeft een memorandum van samenwerking ondertekend met Beijing
Chinamex International Investment Co. Ltd. (Chinamex) in Beijing (China) voor de
ontwikkeling van de Chinese markt voor beschermende weefsels. De partners
hebben het oogmerk vlamvertragende (FR) stoffen te vermarkten voor defensietoepassingen, de politie en hulpdiensten. Net als in vele andere opkomende
markten voor high-performance materialen groeit hier de vraag naar persoonlijke
veiligheid en bescherming op de werkplek en onder gevaarlijke omstandigheden.
Om de persoonlijke veiligheid te vergroten, is het belangrijk nauw samen te werken
met lokale overheden en een bijdrage te leveren aan het vaststellen van
specificaties om verschillende vormen van dreiging het hoofd te bieden.
Als 's werelds toonaangevende leverancier van beschermende weefsels is TenCate
verheugd met de ondersteuning van Chinamex op deze belangrijke markt. Op basis
van de bewezen FR productportfolio – zoals TenCate Defender™ M en TenCate
Tecasafe® Plus – heeft TenCate specifiek voor de Chinese markt een product
ontwikkeld met de naam TenCate Fire Dragon™.
Wereldwijde aanpak Chinamex
Chinamex is officieel opgericht in 2000 met de steun van vice-premier Wu Yi en
relevante overheidsorganisaties. Chinamex heeft als oogmerk het opzetten van
samenwerking op economisch en handelsgebied tussen China en het buitenland.
Het verbindt Chinese en buitenlandse ondernemingen om economische contacten
te stimuleren en wereldwijde marktposities te vestigen.
In de afgelopen jaren is veel waardering gegroeid voor Chinamex, dat onder
Chinese en buitenlandse overheden en bedrijven nu een breed vertrouwen geniet
vanwege het commerciële vertrouwen en de indrukwekkende resultaten. Hierdoor
zijn gaandeweg wereldwijd een degelijke zakelijke structuur en merkbekendheid
opgebouwd. Het in Beijing gevestigde Chinamex heeft vertegenwoordigingen in het
Midden-Oosten (Sjarjah, Verenigde Arabische Emiraten), Noord-Amerika (Atlanta,
USA), Europa (Amsterdam), Zuid-Amerika (Mexico City, Mexico) en Zuidoost-Azië
(Bangkok, Thailand).
Samenwerking met TenCate
Met Wall Street Uniforms International Ltd. (Wall Street) in Hong Kong als
handelspartner zet TenCate een sterke taskforce van drie partijen op. TenCate en
Wall Street ondersteunen Chinamex en diens aangewezen partners en lokale
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ondernemingen bij de ontwikkeling van de Chinese markt voor geavanceerde
beschermende weefsels. Overeengekomen is dat TenCate de
marketinginspanningen gaat ondersteunen en de expertise aandraagt die nodig is
voor de opbouw van de markt. Met 35 jaar ervaring in de lokale markt, en veel
uiteenlopende ordediensten en veiligheidsinstanties binnen de Hong Kong Special
Administrative Region als klant, kan Wall Street de belangen van TenCate en
Chinamex helpen uitbreiden.
Bij de ondertekening sprak Hao Feng, bestuursvoorzitter van Chinamex, zijn
medewerking uit aan een vruchtbare samenwerking van beide ondernemingen om
het niveau van veiligheid en zekerheid voor mensen die in een gevaarlijke omgeving
werken op een hoger niveau te brengen en de markt bewuster te maken van de
technologische mogelijkheden van geavanceerde materialen. Volgens Loek de
Vries, bestuursvoorzitter en CEO van Koninklijke Ten Cate nv, is samenwerking
met regionale overheden, bedrijven en eindgebruikers essentieel voor de
marketingaanpak van TenCate.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 13 september 2011
Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via media@tencate.com
Drs. F.R. Spaan, concerndirecteur business development
Telefoon
: 0546 544 977
Mobiel
: 0612 961 724
E-mail
: f.spaan@tencate.com
Internet
: www.tencate.com
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden: veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).
Chinamex, het China Middle East Investment and Trade Promotion Center, is sinds
2000 een belangrijk promotie-element bij de uitvoering van de ‘Going Global’
strategie voor Chinese bedrijven. In haar streven een 'internationaal merk’ te
creëren, stimuleert Chinamex de verkoop van Chinese producten en propageert ze
de verscheidenheid van de Chinese exportmarkten als een belangrijke overzees
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venster. Daarnaast heeft Chinamex het grootste overzeese Chinese
handelsplatform in het leven geroepen. Het biedt diensten van hoog niveau aan
Chinese en buitenlandse bedrijven op specialistische terreinen als internationale
tentoonstellingen, de handel in exportgoederen, internationalisering van Chinese
ondernemingen en steden, investeringen en de wederzijdse handel. Duizenden
Chinese bedrijven hebben gebruikgemaakt van Chinamex als hun weg naar
internationale markten. Tegelijkertijd investeert Chinamex direct in ijzererts, olie en
petrochemie, en andere internationale werkterreinen. Meer informatie is te vinden
op: www.chinamex.com.cn

