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REPSOL DISTINGUIDA COMO MELHOR FORNECEDOR DO ANO
2018 PELA ELYX POLYMERS
•
•

ELIX Polymers reconhece o impacto da colaboração da Repsol no seu
projeto para alcançar os seus objetivos referentes ao ano de 2018.
Destaca a experiencia e proatividade da Repsol para oferecer ideias
com valor acrescentado, apostando em produtos e serviços
diferenciados de alta qualidade.

No passado mês de dezembro, a ELIX Polymers premiou a Repsol como melhor
fornecedor do ano nos seus prémios anuais onde reconhece a colaboração dos seus
fornecedores, tendo em conta o cumprimento de objetivos e desafios da empresa. A
ELIX distingue a Repsol com este prémio, pelo facto de a empresa ter posto à sua
disposição todo o potencial e recursos existentes, proporcionando valor acrescentado
e criando soluções que respondem às necessidades da ELIX.
Narcis Vidal, Supply Chain and Technology Services Director de ELIX Polymers, foi o
responsável por fazer a entrega do prémio à Repsol. Durante a ceremónia, David
Castañeda, Operations and Business Development & Innovation Director da ELIX
Polymers, afirmou: “A Repsol demonstrou-nos a sua experiência no setor e
presentou-nos, de forma proactiva, com ideias que acrescentaram valor ao nosso
negócio e aos nossos clientes. Para além disso, partilha com a ELIX Polymers
aspetos importantes relacionados com a nossa missão de diferenciação perante os
nossos clientes, que é oferecer-lhes as melhores soluções com alta qualidade, tanto
nos produtos como em serviços.”.
Por outro lado, António Portela, Diretor de Produtos Intermédios da Repsol, comentou
que: “Para a Repsol é sempre um orgulho receber um prémio, particularmente
quando este vem de um dos nossos grandes clientes com o qual mantemos uma
longa relação, especialmente em Tarragona.” Leonardo Mascolo, Diretor de
Petroquímica Básica da Repsol, acrescentou: "Receber o premio “ELIX Polymers
Outstanding Performance Award 2018” reforça a nossa convicção na aposta de
crescer junto dos nossos clientes, apostando firmemente em posicioná-los no centro
do negócio, considerando-os o nosso ativo mais valioso.”
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NOTA AO EDITOR

A Repsol é uma multinacional presente em toda a cadeia de valor da energia. Emprega mais
de 25.000 pessoas, os seus produtos são vendidos em mais de 90 países e chegam a 10
milhões de clientes. Opera ativos de geração elétrica de baixas emissões e está a
desenvolver projetos de energia renovável fotovoltaica e eólica marinha. A empresa é
pioneira no desenvolvimento de iniciativas de mobilidade que contribuem para novas
soluções de energia para o transporte.
Produz mais de 700.000 barris de petróleo por dia e dispõe de um dos sistemas de refinação
mais eficientes da Europa.
A Repsol fabrica e comercializa uma amplia variedade de produtos químicos, desde a
petroquímica básica até à derivada. Além disso, a empresa conta com três grandes
complexos petroquímicos na Europa onde se desenvolvem produtos diferenciados de
grande valor acrescentado.
Os produtos da Química da Repsol são destinados a objetos quotidianos que melhoram a
qualidade de vida das pessoas, o seu bem-estar e segurança.
Material gráfico complementário e fotografias para ilustrar a informação no
comunicado de imprensa:
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