
PRESS RELEASE 

 

Grupa IGE+XAO ogłasza zawarcie nowej umowy partnerskiej w Indiach. 
 
 
 
Tuluza, 4 kwietnia 2008 – Grupa IGE+XAO zawiadamia o podpisaniu nowej umowy partnerskiej 
z firmą Orcan w Indiach. Jest to firma zlokalizowana w Faridabad, a założona w 1978. Specjalizuje 
się w dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji fabryk. Orcan zbudował szeroką sieć dystrybucji, 
składającą się z 80 dealerów, ulokowanych w 60 miastach. 
 
W ramach umowy partnerskiej Orcan będzie dystrybuował produkty i usługi Grupy IGE+XAO w Indiach. 
Dotyczy to głównie programu SEE Electrical, który jest wiodącym produktem Grupy IGE+XAO na 
poziomie międzynarodowym. Dostępny w trzech wersjach "Basic", "Standard" oraz "Advanced", program 
SEE Electrical jest idealnym narzędziem, pozwalającym ewoluować klientowi zgodnie z rosnącymi 
potrzebami. 
 
"To partnerstwo jest kolosalną szansą dla Grupy IGE+XAO. Jesteśmy bardzo podekscytowani 
potencjałem reprezentowanym przez indyjski rynek”, oświadcza Alain Di Crescenzo, Prezes Grupy 
IGE+XAO. 
 
Jagjeet Paul Singh, Orcan Marketing Director, oświadcza: "Oczekujemy niecierpliwie na współpracę 
 z zespołem IGE+XAO. Ufamy, że silna linia produktów IGE+XAO odniesie sukces na rynku Indii." 
 
 
 
O GRUPIE IGE+XAO: 
Już od 21 lat Grupa IGE+XAO Group produkuje, dostarcza, tworzy koncepcje, sprzedaje oraz rozwija 
serwis w zakresie programów do wspomagania projektowania. Rolą programów typu CAD Elektryczny, 
jest pomoc w projektowaniu i obsłudze elektrycznej części dowolnej instalacji. Oferta IGE+XAO obejmuje 
pełny zakres programów typu CAD Elektryczny dostosowanych do wszystkich działów przemysłu. 
Produkty IGE+XAO mogą pracować na stanowiskach indywidualnych lub w sieci. Grupa IGE+XAO 
zatrudnia obecnie 340 pracowników w 21 oddziałach, zlokalizowanych w 14 krajach. IGE+XAO 
sprzedało ponad 48,500 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w tym segmencie rynku. 
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.ige-xao.com. 
 
Kontakt z IGE+XAO: 
IGE+XAO Group, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex  - France 
Telefon: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
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