Taberseo

Nuestra actividad principal está enfocada a la
distribución moderna de productos para el hogar,
cocina, mesa y ordenación.
La nostra attività principale è focalizzata sulla
moderna distribuzione di prodotti per la casa, la
cucina, la tavola e la ordinazione.
We are focused to the mass distribution market
being specialized in household products:
tableware, cookware and other kitchen utensils
and home storage.
Nossa actividade principal está focada à
distribuição moderna de produtos de menaje para
o lar basicamente cozinha, mesa e classificação.

Profesionalidad y experiencia
Es nuestro objetivo prioritario el poder atender todas
las necesidades que nuestros clientes nos demanden
pudiendo desarrollar productos personalizados,
diferenciados, aportando valor añadido y MDD para
los mismos.
Nuestra experiencia de 25 años trabajando con la
gran distribución nos permite ser muy competitivos al
conocer en profundidad el funcionamiento comercial de
la misma.

Professionalism and experience

Professionalità ed esperienza

Profissionalismo e experiência

È nostra priorità per essere in grado di soddisfare tutte
le esigenze che i nostri clienti ci chiedono di essere in
grado di sviluppare prodotti personalizzati, differenziati,
contribuendo valore aggiunto e MDD per loro.
La nostra esperienza di 25 anni di lavoro con la grande
distribuzione ci permette di essere molto competitivi per
conoscere in profondità il funzionamento commerciale
della stessa.

É nosso objectivo prioritário o poder atender todas
as necessidades que nossos clientes nos demandem
podendo desenvolver produtos personalizados e MDD
para os mesmos.
Nossa experiência de 25 anos trabalhando com a grande
distribuição permite-nos ser muito competitivos ao
conhecer em profundidade o funcionamento comercial
da mesma em seus diferentes formatos.

Our first aim is to satisfy all our customers requirements
being able to develope customized and private label
products for them.
Our Know-How of 25 years dealing with the main mass
market chains allow us to be very competitive and to
know in depth the trading way they operate.

Desarrollo
de producto

Para ello disponemos en nuestras oficinas de
Valencia de un equipo propio de diseño que
trabaja en el desarrollo del producto.
Sviluppo prodotto
Per questo abbiamo nei nostri uffici a Valencia
un team di design che lavora nello sviluppo del
prodotto.
Product development
Our own design team allow us to develop
products according our customers
requirements.
Desenvolvimento de produtos
Para isso dispomos em nossos escritórios de
valencia com uma equipa própria de desenho
que trabalha no desenvolvimento do produto

Instalaciones
Contamos con un almacén de 8.000 m2 en Valencia
así como una delegación comercial permanente en
Shenzhen, China con lo cual aseguramos el control
de la producción y calidad de las fábricas con las
que trabajamos, así como la normativa CEE y
requerimientos especiales de los clientes.
Servizi
Abbiamo un magazzino di 8.000 m2 a Valencia,
nonché una delegazione commerciale permanente a
Shenzhen, Cina con la quale assicuriamo il controllo
della produzione e della qualità delle fabbriche con cui
lavoriamo, così come le norme CEE e le esigenze speciali
del Clienti.
Logistic facilities
Our 8.000 Sqm warehouse and a permanent trade
office in shenzhen, china ensure that orders delivery
and production / quality controls are guaranteed under
the eec normative and customer requirements.
Instalações
Contamos com um armazêm de 8.000 m2 em valencia
bem como uma delegação comercial permanente
em shenzhen, chinesa com o qual asseguramos o
controle da produção e qualidade das fábricas com
as que trabalhamos, bem como a normativa cee e
requerimentos especiais dos clientes.
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