”We take the far east thousands of miles closer to you”
Martinsen International har gjennom morselskapet AS Opal jobbet aktivt for å fremme handel med Østen siden 1934.
Det er etablert kontorer i Malaysia, Kina, Vietnam og India for å styrke kommunikasjon og kvalitet gjennom prosessen.
Kontorene betjener hvert sitt omkringliggende område, og sørger for at produksjon og logistikk fungerer til kundens
tilfredsstillelse.
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Kontorenes oppgave er hovedsaklig kvalitetskontroll og ivaretakelse av partenes interesser gjennom hele handelen. Dette
kan være alt fra å ﬁnne riktig produsent av et produkt, til gjennomføring av produksjon, og videre til forsendelse og oppfølging. Dette er krevende oppgaver hvor det settes krav til erfaring, rutiner og kunnskap.
Martinsen International har som målsetting å være et pålitelig, foretrukket mellomledd som sikrer kvaliteten gjennom
hele prosessen.
Kinakontoret
Hovedkontoret i Guangzhou
ble etablert i 2004. Dette
kontoret dekker all aktivitet
i Kina.

Malaysiakontoret
Hovedkontoret i Kuala
Lumpur ble etablert i 2005,
og har som formål å dekke
regionen sørøst Asia med
hovedvekt på Malaysia,
Vietnam, Filippinene og
Indonesia.
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Vietnamkontoret
Hovedkontoret i Ho Chi
Minh City ble etablert i
2005 og har som formål å
støtte opp om funksjonene
til Malaysiakontoret, samt
øke fokus i sin region.

Indiakontoret
Med økende import av varer
fra India, ble det i 2009 etablert eget avdelingskontor
utenfor New Dehli.

Markedsavdelingen as

“On Track - On Time”

En solid organisasjon og et godt nettverk gir trygghet til alle involverte
Ekspertise
Martinsen Internationals ekspertise ligger i å lokalisere riktig produsent til riktig prosjekt. Hurtig og effektiv prosess fra
idè til prototyp og ferdig produkt er en viktig faktor i denne utvelgelsen. Det samme er oppfølging av endelig produksjon
og forsendelse.
Nettverk med tradisjoner
Stort nettverk, utviklet gjennom mangeårig handel med Østen, brukes daglig for å utvikle tjenester og varesortiment tilpasset markedene som til enhver tid betjenes.
Verdensomspennende
Martinsen International selger og markedsfører sine varer og tjenester til hele verden gjennom sine kontorer i Malaysia,
India og Kina. Organisasjonen jobber for at vareflyt og kvalitet til enhver tid skal tilfredsstille og ligge i forkant av kravene
vi selv og våre kunder har.
Store kundemasser i hele Skandinavia gjør oss til en tung eksportør av varer fra østen
Martinsen International, som tilhører Dalema gruppen, har et bredt kundespekter i Norge og Skandinavia.
Gruppen sender årlig tusenvis av kubikk med varer til sine internasjonale markeder. Vi sørger for at varene er av forventet
kvalitet, og ankommer destinasjon til riktig tid.
Martinsen International sikter nå, etter mange år innen internasjonal handel og bredt kontaktnett i Scandinavia, USA og
Østen, mot å tilby sine varer og tjenester over hele verden!

www.dalema.no

