ArcelorMittal News
Novinky z celého světa
ArcelorMittal dodá ocelová vlákna na stavbu
metra v Kataru
ArcelorMittal WireSolutions dodá okolo
21 500 tun ocelových vláken, která
budou použita ve třech trasách nového
metra ve městě Dauhá. Pro firmu je
to první dodávka ocelových vláken
na Blízký východ a zároveň největší
dodávka ocelových vláken v její historii.
Ocel do Dauhá doputuje z tří evropských
center – z Lucemburska, Polska a Velké
Británie. Metro bude otevřeno v druhé polovině roku 2019 a bude stát 35 miliard dolarů.
Čtyři trasy s 98 stanicemi budou měřit přibližně 300 kilometrů.
Ocelová vlákna budou tvořit ostění tunelů v Červené trase na jihu, v Červené trase na severu a ve Zlaté trase.

ArcelorMittal vytvořil novou
mobilní aplikaci pro investory
Nová mobilní aplikace pro investory pravidelně informuje
o posledních novinkách ve firmě, finančních a provozních
záležitostech a plánovaných akcích.
Aplikace funguje na operačních systémech iOS a Android
a uživatelům jediným kliknutím zpřístupní široké spektrum
informací z korporátního webu a novinek z firemních
sociálních sítí. Kromě prohlížení aplikace umožňuje také
stahovat videa a dokumenty, které tak bude mít uživatel
k dispozici i off-line. Další užitečnou funkcí je vytvoření vlastní
úvodní stránky, kde se budou uživateli zobrazovat pouze
informace podle parametrů, které si přednastaví.

Nová ambasáda Spojených státu v Londýně bude
mít základy z oceli ArcelorMittal
ArcelorMittal dodává na stavbu základů
nové ambasády Spojených států amerických v Londýně 3 000 tun betonářské oceli, trubek a tvarovek prémiové
kvality. Stavební práce začaly v srpnu
2013 a skončit by měly v roce 2017.
Téměř 300 let sídlí ambasáda Spojených
států amerických na Grosvenorském náměstí ve čtvrti Mayfair, ale časy se mění.
Na jižním břehu Temže nyní postupně roste nová, bezpečná a moderní budova, jejíž základy
bude tvořit ocel dodaná ArcelorMittal Construction Solutions.
Nová ambasáda bude architektonicky výjimečným počinem, dvanáctipatrovou skleněnou
krychli bude obklopovat park s rybníkem, lavičkami, chodníky a nízkými živými ploty. Denně její služby využije průměrně 1000 lidí.

ArcelorMittal získal od firmy Samsung ocenění
„Nejlepší partner“
Během slavnostního předávání cen firmy
Samsung v polské Poznani obdržela
ArcelorMittal ocenění „Nejlepší partner“,
které získala za vynikající spolupráci s touto
nadnárodní firmou.
Spolupráce firem Samsung a ArcelorMittal
začala už v roce 2010, kdy Samsung koupil
polskou továrnu Amica a montážní linku
na ledničky a pračky. Následující rok je zde
začal vyrábět a ocel z ArcelorMittal se stala
jejich nedílnou součástí.
Arkadius Luczak, key account manažer pro Samsung k ocenění říká: „Toto ocenění je důkaz
naší pružnosti a rychlosti spolupráce mezi našimi provozy – včetně servisních, obchodních
a technických center.“

