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WISKA com uma nova subsidiária no Brasil 

WISKA, fabricante alemão para a indústria, comércio e construção naval, continua sua estratégia de 

expansão internacional. Sua sexta subsidiária de vendas, a WISKA do Brasil Eletrotécnica Ltda., já 

foi fundada há dois anos, em setembro. No entanto, com o relaxamento após a pandemia de Covid 

19, eles estão ganhando velocidade. 

 

Já desde 2013, a WISKA tem feito negócios com sucesso nos mercados latino-americanos por meio 

de seu escritório no Paraguai. Com a fundação de uma nova filial de exportação, a fabricante de 

equipamentos elétricos, produtos de iluminação e videovigilância CFTV identificou boas condições 

para um maior crescimento na região. „Com nossa ampla linha de produtos para as mais diversas 

áreas, estamos bem preparados para crescer ainda mais no mercado brasileiro e fortalecer nossa 

posição no mercado. Estamos felizes que depois de tantos meses de restrições rígidas, nossos cole-

gas podem finalmente começar dentro do razoável. ", Disse Ronald Hoppmann, Gerente Geral da 

WISKA. 

 

„Acima de tudo, nossos produtos„ Made in Germany “oferecem excelentes oportunidades para 

nós. Boa disponibilidade e contato pessoal são fundamentais para isso - agora podemos ofere-

cer os dois ”, afirma Alexandre Sales, Gerente Geral da WISKA do Brasil Eletrotécnica Ltda. 

Vendas oferece à WISKA um background técnico e comercial, tanto do ponto de vista de R + D 

como de vendas. WISKA do Brasil na web: www.wiska.com.br 

 

Sobre WISKA® 
Fundada em Hamburgo em 1919, hoje somos um dos principais fabricantes de equipamentos e-

létricos, produtos de iluminação e vigilância por vídeo CFTV para o comércio, indústria e construção 

naval. Operamos com nossas próprias instalações de pesquisa e desenvolvimento, em fábricas de 

produção de última geração ao lado de nossa sede na Alemanha. Nossa rede global de vendas de 
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representantes e subsidiárias garante um atendimento rápido e pessoal localmente para você. O 

Grupo WISKA emprega hoje 260 pessoas em todo o mundo. www.wiska.com.br  

 
 
Legendas   
 

 
Foto "WISKA_Brasil": "O diretor geral da WISKA do Brasil Eletrotécnica Ltda., Alexandre Sales, em 
frente ao novo escritório de vendas em Boituva, Brasil." 
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