20 ianuarie 2017
SAINT-GOBAIN, LIDER MONDIAL ÎN DOMENIUL HABITATULUI DURABIL,
RELANSEAZĂ PLATFORMA WWW.SAINT-GOBAIN.RO
Saint-Gobain, companie-cheie în asigurarea bunăstării și viitorului fiecăruia dintre noi,
relansează website-ul instituţional local, www.saint-gobain.ro, platformă care
facilitează accesul utilizatorilor la informații despre mesajele, inovațiile și mărcile
Grupului.
”Odată cu lansarea acestei noi platforme, urmărim o mai bună apropiere față de clienții și
partenerii noștri, oferindu-le experiența unei navigări fluide pe website, astfel încât aceștia să
poată identifica rapid informațiile de care au nevoie, despre pieţele pe care activăm, despre
produsele și soluţiile noastre, precum şi despre beneficiile pe care acestea le aduc diverselor
categorii de utilizatori.”, menționează Constantin Hariton, Delegat General Adjunct al
Grupului Saint-Gobain din România.
Astfel, noua platformă online va răspunde perfect nevoilor tuturor părţilor interesate: de la
utilizatorii produselor Grupului care sunt curioși să descopere universul Saint-Gobain, la
partenerii și companiile de construcții, la membrii instituţiilor publice cu responsabilităţi în
domeniul construcţiilor și, nu în ultimul rând, la jurnaliștii în căutare de informații suplimentare
despre întregul portofoliu Saint-Gobain și mărcile sale, despre proiectele si iniţiativele sale,
toate fiind prezentate sub forma unei experiențe virtuale perfecte.
Utilizatorii pot acum accesa diferitele secțiuni ale platformei în timp record, întrucât
www.saint-gobain.ro este construit într-o manieră care le permite să identifice rapid
informațiile de care au nevoie, în special cele despre serviciile și portofoliul Saint-Gobain. O
atenție specială este acordată contribuției Grupului la dezvoltarea durabilă și manierei în
care acest efort se traduce în produse, soluţii şi servicii mai inovatoare și mai prietenoase cu
mediul înconjurător.
Beneficiile noii platforme Saint-Gobain România:




Un site mai prietenos, segmentat în 10 categorii generale: pagina principală, piețele
noastre, mărcile noastre, dezvoltare durabilă, Multi-Confort, Despre noi, Cariere,
CSR, știri, contact
O sursă de informații inedite despre Grupul, produsele și soluţiile Saint-Gobain, prin
intermediul secțiunii ”Știaţi că …”
O interfață compatibilă cu dispozitivele mobile

Mai mult, noua versiune a website-ului reprezintă o sursă veritabilă de inspirație atât pentru
utilizatorii externi, datorită modului de prezentare a produselor, cât și pentru angajații
Grupului, care își desfășoară activitatea în cadrul a opt situri industriale situate în Brăneşti,
Călărași, Ploiești, Satu-Mare, Tulcea, Turda, Suceava și Vălenii de Munte.
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Despre Saint-Gobain
Cu o vastă experiență și capacitate de inovare, Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului și al
materialelor de construcții, creează, produce și distribuie materiale și soluții care contribuie la bunăstarea și
viitorul fiecăruia dintre noi. Acestea pot fi găsite pretutindeni, în locurile în care trăim și în viața de zi cu zi: în
clădiri, transporturi, infrastructură și în multe aplicații industriale. Ele oferă confort, performanță și siguranță,
abordând provocările legate de construcție durabilă, de eficiența utilizării resurselor și de schimbări climatice. Cu
vânzări de 39,6 miliarde de euro în 2015, Saint-Gobain operează în 67 de țări și are peste 170.000 de angajați.
Pentru mai multe informații despre Saint-Gobain, vizitați www.saint-gobain.com și accesați contul de Twitter
@saintgobain.
În Romania, Saint-Gobain deține opt activități (Abrasives, Brodrene Dahl, Glass, Pietta Glass Working, Isover,
PAM, Rigips și Weber), cu aproximativ 1400 de angajaţi și operează 11 unități de producție în opt situri
industriale situate în Brănești, Călărași, Ploiești, Satu-Mare, Tulcea, Turda, Suceava și Vălenii de Munte.
Pentru mai multe amănunte, vizitați: www.saint-gobain.ro, contul de Facebook Saint-Gobain România, LinkedIn
Saint-Gobain România și Twitter, @saintgobain_ro.

Contact media
Irina Lada, irina.lada@saint-gobain.com, 0751 123 322
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