c
Compannia BCV Grooup este o compania
româânească cu sediul
s
în Buucurești, înfi
ființată în an
nul
20088, având la acel
a momennt, domeniull principal de
d
activvitate reprezzentarea branndurilor dinn CSI pe piaața
europpeană.
Începândd cu anul 20012, activitaatea principală a compaaniei BCV G
Group a dev
venit comerrțul
cu materialele
m
electrice, surrsele și corppurile de ilu
uminat. Com
mpania a devvenit unic im
mportator șii
repreezentant în România
R
al producătorrului de sursse de iluminnat din
Ucraaina – ISKR
RA® – brannd de surse de
d iluminat puternic, deevenit
cunooscut și apreeciat pe piața din Româânia datorităă promovăriii BCV
Grouup.
B
Groupp a creat 3 m
mărci de surrse și corpurri
În perioaada anilor 2015 – 2018 compania BCV
de iluuminat tip LED:
L

11. GALAX
XY – The Quality
Q
Of The
T Shine
2 ECOPL
2.
LANET – Saaving The Future®
F
3 COMET
3.
TA
Produselle acestor mărci
m
sunt faabricate și im
mportate (suub egida BC
CV Group) de la fabriccile
undee se produc surse
s
și corppuri de ilum
minat LED pentru
p
multe branduri eeuropene. Produsele
P
Galaaxy și Ecopllanet sunt veerificate și testate
t
din punct
p
de veddere calitatiiv, corespun
nd tuturor
norm
melor de caliitate a UE și
ș sunt garanntate de cătrre companiee.
Odată cuu promovareea brandurillor proprii pe
p piața din România, ccompania BCV
B
Group a
m
produccători și disttribuitori de materiale eelectrice din
n România,
începput colaboraarea și cu mulți
astfel promovânnd produselee românești și europenee pe piața roomânească – devenind și distribuittor
la nivvel naționall de materiaale electrice și surse de iluminat.
Începândd cu anul 20016 BCV Group
G
a deveenit un grupp internaționnal – BCV Internation
I
nal
Grou
up. A fost deschisă
d
prim
ma sucursallă în afara Uniunii
U
Eurropene și annume în Ucrraina. Acest
lucruu a permis promovarea
p
brandurilorr românești pe piața externă și a coontribuit ben
nefic la
creștterea exportturilor comppaniei și a României.
R
De
D asemeneaa, produselee companieii BCV Grouup
sunt prezente și se bucură de
d o cerere mare
m pe pieețe precum Grecia,
G
Bulggaria, Ungaaria, Republlica
Molddova, Angliia prin comppaniile repreezentante all produselorr din grupull BCV Interrntaional
Grouup.
BCV Intternational Group
G
își prropune să see extindă și să devină o companie cunoscută și
ș
aprecciată în viziiunea partennerilor, cliennților și a an
ngajaților prrin dezvoltaarea sa și furnizarea de
sursee, corpuri dee iluminat și materiale electrice dee înaltă calittate pe piațaa din Român
nia și țările
înveccinate.
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