SOLENIS ABTCP 2022
A SOLENIS é Patrocinadora Premium do 54º Congresso & Exposição de
Celulose e Papel que será realizado de 04 a 06 de outubro no Expo
Transamérica.

Na Solenis, resolvemos os desaﬁos mais difíceis no tratamento de águas e
melhoria de processos para clientes nos mercados de consumo, industrial e de
piscinas por meio de pessoas, experiência e tecnologia. Esses elementos
centrais do nosso negócio nos ajudam a construir os fortes laços de que você
precisa para alcançar maior valor e atingir seus objetivos de sustentabilidade.
Seja você um engenheiro, diretor técnico ou gerente de uma fábrica de papel,
unidade de processamento de produtos químicos ou outra operação industrial
com uso intensivo de água, podemos ajudá-lo a melhorar sua eﬁciência
operacional, alcançar seus objetivos de sustentabilidade e manter a limpeza e
saúde de águas.
Isso é exatamente o que temos feito desde nossa fundação, há mais de 100
anos. Hoje, somos um fornecedor líder de especialidades químicas e empresa
de tratamento de água com uma presença verdadeiramente global na produção
de produtos químicos especializados, focada na entrega de soluções
sustentáveis para indústrias de uso intensivo de água, incluindo celulose, papel
e cartão para embalagens, papel e toalhas tissue, petróleo e gás, reﬁno de
petróleo, processamento químico, mineração, biorreﬁno, energia, mercados
municipais e de piscinas e spas.
O portfólio de produtos da empresa inclui uma ampla gama de produtos
químicos para tratamento de água, auxílios ao processo e aditivos funcionais,
assim como sistemas de controle e monitoramento de última geração. Com
mais de 6.000 funcionários e 47 instalações de fabricação, nossas operações
abrangem 120 países e cinco continentes. A Solenis é uma das US Best
Managed Company de 2022.
Estamos orgulhosos da nossa contribuição para criar um futuro mais
sustentável para o nosso planeta, e continuamos comprometidos com a
melhoria contínua e a inovação para fortalecer as relações com os clientes
existentes e encontrar novas oportunidades de negócios.
Saiba mais em: https://www.solenis.com/
Para mais informações sobre o ABTCP 2022 acesse: www.ABTCP2022.org.br

