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GreenFields en Unisport bundelen krachten in Scandinavië
GreenFields bv (Genemuiden, Nederland) en Unisport Scandinavia AB (Landskrona,
Zweden) worden partners voor de Scandinavische markt. GreenFields en Unisport
zijn een commerciële alliantie aangegaan teneinde de Scandinavische markt te
voorzien van gekwalificeerde kunstgrassystemen van GreenFields. De strategische
samenwerking binnen de waardeketen zal de duurzaamheid, kwaliteit,
spelperformance en innovatie versterken.
GreenFields, waarin TenCate een meerderheidsbelang heeft, is een toonaangevend
bedrijf voor high-end sportsystemen in de internationale kunstgrasmarkt. Het bedrijf,
een prominent lid binnen het FIFA Preferred Producer (FPP) programma, biedt zijn
producten rechtstreeks en via gerelateerde installateurs aan en biedt gekwalificeerde
systemen (FIFA, UEFA, FIH, IRB enz.) aan de markt. Unisport is de toonaangevende
Scandinavische leverancier van sportvloeren, met inbegrip van kunstgras. Het bedrijf
leverde sportvloeren en sportvelden voor officiële toernooien in de Scandinavische
regio.
Wereldwijde distributie
TenCate, marktleider op het gebied van kunstgrasvezels en backing voor
sportvelden en landscaping, heeft onlangs haar aandeel in GreenFields uitgebreid.
De ondersteuning door TenCate vergroot de groeimogelijkheden van GreenFields. In
2010 zijn internationaal 420 sportvelden van GreenFields aangelegd.
Door aansluiting van de mogelijkheden van GreenFields bij andere spelers in de
markt, zal de wereldwijde distributiekracht worden versterkt. De samenwerking
met Unisport Scandinavia zal de distributie van GreenFields in Scandinavië
verbeteren. Eerder dit jaar ging GreenFields een samenwerking aan met CSC Ceelen
Sport Constructies, een vooraanstaand bedrijf in de aanleg van sportvelden in
Nederland.
Verdere expansie in Scandinavië
Unisport Scandinavia is de leider in sportoppervlakken met een indrukwekkende
groei op de Scandinavische markt in de afgelopen jaren. Unisport is actief in
Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Het bedrijf heeft eigen contracting
voor de installatie van sportvloeren, tennisbanen, kunstgras, rubber matten en
lijnmarkering in sportcentra. Unisport en Bresco, de huidige vertegenwoordiging
van GreenFields in Noorwegen, zullen tevens een strategie opzetten voor
onderlinge samenwerking.
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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).
TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.
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GreenFields, met haar hoofdkantoor in Genemuiden (Nederland) is een topspeler
binnen de wereldwijde kunstgrasindustrie en gespecialiseerd in de ontwikkeling,
productie, levering, installatie en het onderhoud van kunstgrassystemen. Diversiteit
door ontwikkeling is een van de kernkwaliteiten van GreenFields, met
zakenpartners in meer dan 100 landen, waaronder productielocaties in Nederland,
Zuid-Afrika, Korea, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten en sterke allianties
met fabrikanten in Australië, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. Meer informatie op:
www.greenfields.eu
Unisport‘s businessconcept is om een specialist te zijn in ondergronden voor
sportcentra, tennisbanen, atletiekbaan, kunstgras voor voetbalvelden, landscaping
en golfbanen, alsmede voor vloerbedekkingen voor sportfaciliteiten. Unisport biedt
ook een breed scala aan zitplaatsen voor toeschouwers in voetbalstadions, ijsbanen
en sportcentra. Unisport Scandinavië is actief in Zweden, Denemarken, Noorwegen
en Finland. Het bedrijf heeft in-house contracten voor de aanleg van sportvloeren,
tennisbanen, kunstgras, rubber matten en lijnmarkering in sportcentra. Meer
informatie op: www.unisport.com

