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Pons Ro Prodcom, compania care produce de peste 25 ani pentru piața
locală întreaga gamă Asevi, anunță inaugurarea unui nou spațiu de
producție, depozitare, logistică și birouri pe un teren de 35.000 de metri
pătrați din Brănești, Ilfov. Investiția se ridică la aproximativ cinci
milioane de euro și întregul proiect ar urma să fie gata într-un an.
Compania va beneficia de sprijinul firmei-mamă, Pons Quimicas SL, atât
în ceea ce privește achiziția și punerea în funcțiune a celor mai
moderne linii de producție, cât și formării personalului (producție,
laborator) în utilizarea și întreținerea acestora.
„Diversificarea gamei noastre de produse și adaptarea la contextul
sanitar actual, alături de noua fabrică pe care ne-o dorim de mulți ani,
confirmă faptul că Pons Ro Prodcom este pe drumul cel bun. Lucrăm
constant la extinderea lanțului de distribuție, în special în comerțul
modern, pentru a fi și mai aproape de cumpărătorii care ne apreciază
produsele”, declară Monica Grădinaru, Director Adjunct al companiei.
Brandul Asevi și-a extins anul trecut distribuția în alte două lanțuri mari
de retail, Kaufland și Mega Image, iar compania a lansat inclusiv un
shop online cu peste o sută de produse disponibile. În 2020, cifra de
afaceri a companiei a crescut cu 15% față de 2019, avans pus pe
seama lansării unei game complete de soluții de dezinfectare și
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igienizare, Asevi Gerpostar Plus, gamă dezvoltată în ultimii trei ani care
include: dezinfectant multisuprafeţe, igienizant baie, igienizant aditiv
textil, igienizant ambient și țesături, precum și detergent igienizant
rufe. Conform unui studiu Nielsen citat de companie, în perioada martie
2020 - februarie 2021 Asevi Gerpostar Plus a ocupat locul patru în topul
vânzărilor de dezinfectanți la nivel naţional. Pe segmentul soluțiilor de
pardoseli în comerțul tradițional, Asevi este lider de piață, cu peste trei
milioane de unități vândute anual.
În completarea gamei de detergenți pardoseli producătorul lansează
exclusiv pe piața din România „Detergent Asevi Green” 1L, o soluție
concentrată care întregește oferta actuală: „Portocală”, „Mio” și „Cian”.
Pons Ro Prodcom, compania care produce de peste 25 de ani pentru
piața locală întreaga gamă Asevi, creată acum 56 ani în Spania, a fost
clasată de Camera de Comerț și Industrie a României pe locul 1 în Topul
Naţional al Firmelor 2020 Întreprinderi Mici la categoria „Fabricarea
săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere”. Portofoliul
companiei include produse pentru uz casnic și profesional: detergenți și
balsamuri de rufe, soluții pardoseli și diverse suprafețe, odorizanți
ambient și materiale textile, dezinfectanți.
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