
 
 
 

Nota de premsa 
 

Maxchief Europe adquireix el 50% de la 
companyia tèxtil turca Evento Tekstil Turkey 

 
La companyia de mobiliari plegable amb capital mixt català taiwanès Maxchief 
Europe ha adquirit el 50% de la societat turca Evento Tekstil Turkey dedicada a 
la fabricació d’estovalles i fundes decoratives per a cadires i taules destinades al 
mercat dels esdeveniments. 
 
Barcelona, Desembre de 2017.- Amb la compra del 50% de la societat tèxtil “Evento 
Tekstil Konfeksiyon Mefrusat Mobilya Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi” amb seu a la 
ciutat turca d’Antalya, Maxchief Europe vol reforçar les sinèrgies de distribució 
d’ambdues companyies iniciades el 2012 quan Evento Tekstil va començar a treballar 
com a proveïdor de Maxchief Europe. A més, amb aquesta adquisició Maxchief Europe 
vol donar resposta a l’increment de la rellevància en les seves vendes de la línia tèxtil 
per cobrir el seu mobiliari plegable per esdeveniments.   
 
Evento Tekstil es va fundar el 2009 per capital holandès i turc al 50% i ara Maxchief 
Europe ha adquirit les accions que estaven en mans holandeses. Una operació que ha 
implicat  una inversió de 300.000€ per part de Maxchief Europe. Evento Tekstil és un 
taller de patronatge, tall i confecció de productes tèxtils per a la hostaleria, banquets i 
d’altres esdeveniments. Concretament confecciona fundes per a cadires de 
conferència, estovalles i fundes per taules de càtering.  
 
Evento Tekstil compta amb una plantilla de 30 persones, unes vendes consolidades 
estimades per al 2017 d’1,2 milions d’euros i una previsió de vendes per al 2018 d’1,6 
milions d’euros.  
 
Maxchief Europe 
 
Maxchief Europe és una companyia que comercialitza mobiliari plegable fabricat amb 
acer i polietilè. Creada el 2008, Maxchief Europe és una societat de capital mixt 
espanyol-taiwanès participada pels socis fundadors Pep Garcia i Joan Chavarria i per 
Maxchief Investments Ltd, un holding d’origen taiwanès amb fàbriques al sud de Xina: 
Dongguan (65.000 m²) i Zhuhai (190.000 m²).  
 
Des de la seva seu central a Barcelona, Maxchief Europe actua en tres àmbits. Primer, 
com a oficina comercial per a més de 80 països. Segon, com a departament de 
màrqueting, disseny i innovació del Holding. Tercer, com a magatzem regulador per 
Europa mitjançant la seva plataforma logística de 5.000 m² a la província de 
Barcelona. 
 
Des de l’Àsia, Xina aporta el seu potencial productiu i les seves modernes 
infraestructures, mentre que Taiwan gestiona la capacitat de gestió d’un equip directiu 
amb formació internacional, experimentats en obtenir alta productivitat en fabriques 
equipades per a la producció massiva amb sistemes d’última generació. 
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