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www.salicechina.com
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NASCE A SALICE ÍNDIA 

Em nome de um constante desenvolvimento e de uma incansável atenção às exigências do 
mercado global, a Salice expande seus limites e conquista um dos mercados em maior 
expansão nos últimos anos, fundando a nova filial da Salice Índia. 

Localizada em Thane, "a cidade dos lagos", a poucos quilômetros de Mumbai, o centro 
financeiro, econômico e comercial do país, a Salice Índia será um centro logístico e filial 
comercial em uma das regiões que abrigam o maior número de empresas. de nível nacional e 
internacional, fabricantes de móveis e atuantes no setor moveleiro. 

A sua posição geograficamente estratégica, e a facilidade e rapidez de ligação com diferentes 
pontos do país, garantirá, também, um pronto atendimento aos clientes e uma elevada 
flexibilidade e rapidez nas entregas. 

Ao longo de poucos meses, a Salice conseguiu consolidar a sua rede comercial na Europa, 
com o nascimento da Salice Portugal em agosto de 2020, e estabelecer-se no mercado 
indiano. 

Décima primeira filial, a Salice Índia prepara-se, assim, para se tornar um novo protagonista do 
longo percurso de expansão, que começou em 1971 com o nascimento das duas primeiras 
filiais na Alemanha e na França e continuou com a fundação das duas filiais nos Estados 
Unidos e da Salice China, que sempre permitiu responder qualitativa e quantitativamente a um 
mercado em constante evolução. 
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