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La companyia tèxtil turca Evento Textiles, 
participada al 50% per Maxchief Europe, 

inaugura nova fàbrica de 3.300 m² 
 

- Evento Textiles, societat turca dedicada a la fabricació d’estovalles i fundes 
decoratives per a cadires i taules propietat en un 50% de la companyia de 
mobiliari plegable amb seu a Barcelona Maxchief Europe, ha traslladat la seva 
producció i oficines a una nova fàbrica a la zona d’Antalya (Turquia) amb una 
inversió de 150.000 euros.  
 
- La decisió de traslladar-se a unes instal·lacions més grans -3.300 m²- respon al 
creixement continu de les vendes d’Evento Textiles així com a l'objectiu de 
millorar els serveis i els temps de lliurament. 
 
- S'espera que la facturació d’Evento Textiles arribi als 1,1 milions d'euros a 
finals de 2018 i als 1,5 milions d'euros el 2019. 
 
Barcelona, Octubre de 2018.- Evento Textiles, companyia dedicada al patronatge, tall i 
confecció de productes tèxtils per a l'hostaleria, banquets i altres esdeveniments, ha 
traslladat la seva producció i oficina a una nova instal·lació més gran que l'actual de 
3.300 m² per donar resposta al creixement continu de les vendes així com a l'objectiu 
de millorar els serveis i els temps de lliurament. 
 
La nova fàbrica, per la qual s’ha invertit 150.000 euros, està ubicada a l'àrea industrial 
de Dösemealti, dins l'àrea metropolitana d’Antalya (Turquia), la qual és el primer punt 
d'entrada a la ciutat i permet que els productes d'origen local tinguin accés directe a la 
fàbrica. A més, la zona industrial de Dösemealti és la seu de les grans fàbriques 
d’Antalya gràcies a la seva gestió privada que facilita un subministrament d'electricitat 
o de seguretat propis. 
 
Evento Textiles es va fundar el 2009 per part dels empresaris holandesos/turcs Oscar 
& Bilge Wildenborg, juntament amb els fons d'un inversor holandès, que posseïa el 
50% de les accions. El novembre de 2017 la companyia amb seu a Barcelona 
Maxchief Europe va comprar el 50% de la companyia a l'inversor holandès amb 
l'objectiu de reforçar les sinergies de distribució de les dues companyies iniciades el 
2012 quan Evento Textiles va començar a treballar com a proveïdor de Maxchief 
Europe. Amb aquesta adquisició, Maxchief Europe també buscava donar resposta a 
l'increment de la rellevància en les seves vendes de la línia tèxtil per cobrir el seu 
mobiliari plegable. 
 
Evento Textiles compta actualment amb una plantilla de 40 persones i s'espera que a 
finals de 2018 arribi als 1,1 milions d'euros de facturació. Una xifra que per 2019 es 
calcula que ascendeixi els 1,5 milions d'euros amb aproximadament 50 empleats. 
Actualment Evento Textiles exporta el 90% de la seva producció principalment a 
països europeus i de l'Orient Mitjà. 
 
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 català-



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 la 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 a 
Europa mitjançant la seva plataforma logística de 5.000 m² a la província de 
Barcelona. 
 
Des d'Àsia, la 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 fàbriques 
equipades per a la producció massiva amb sistemes d'última generació. 
 
http://www.maxchief.eu/  
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