
SAISA
Since 1987, SAISA (Suministros 
Agropecuarios Internationales SA.) 
has been the leading independent 
company that provides soda ash and 
sodium bicarbonate to the Iberian 
Peninsula. They serve the sector by 
providing solid chemical product 
imports and commodities to several 
different sectors. SAISA has over 
24000 square meters of logistics 
facilities in Tarragona, Huelva, 
Alicante and Seville on the Iberian 
Peninsula and Aveiro in Portugal. 
Their headquarters is located 
in Madrid, Spain. The company’s 
customer data base includes over 
700 companies that represent 
90% of the market. Additionally, 
the company has distribution 
agreements with some of the largest 
manufacturers worldwide. The 
Group’s primary operational area 
is solid chemical product imports, 
unloading, transferring, distribution, 
and commercialization. SAISA has 
a vast commercial network that 
encompasses all of the Spanish 
territories. The group also has an 
international presence in Portugal 
and North Africa. SAISA meets all 
quality standards with ISO quality 
assurance certification and REACH 
approval on all products.

Address | Adres
C/ Juan Hurtado de Mendoza nº 15, 
posterior 1º 28036 Madrid

Phone Number  | Tel No
+34 91 345 94 44

E-mail | E-posta
eva@suministrosagropecuarios.com

Web | İnternet
www.suministrosagropecuarios.com
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İber Yarımadası’nda soda külü 
ve sodyum bikarbonat tedariğini 
sağlayarak önde gelen bağımsız 
şirketlerden biri olmayı başaran 
SAISA (Suministros Agropecuarios 
Internationales SA.), 1987 yılından 
bu yana sektöre hizmet etmekte, 
aynı zamanda birçok farklı sektör 
için katı kimyasal ürünleri ithal 
edip ticarileştirmektedir. Merkezi 
Madrid’te (İspanya) bulunan 
SAISA’nın, İber Yarımadası’nda 
Tarragona, Huelva, Alicante, Seville ve 
Aveiro (Portekiz) olmak üzere 24.000 
metrekareden fazla lojistik tesisi 
bulunuyor. Şirketin müşteri tabanında 
yaklaşık olarak mevcut 700 şirket 
bulunmaktadır ve bunlar halihazırda 
toplam pazarın %90’ını temsil ediyor. 
Şirketin ayrıca, dünya çapındaki bazı 
büyük üreticilerle dağıtım anlaşması 
da bulunuyor. Grubun ana faaliyet 
alanı katı kimyasal ürünlerin ithalatı, 
boşaltılması, taşınması, dağıtılması 
ve ticarileştirmesidir. SAISA, ticari 
ağının yaygınlığı sayesinde tüm 
İspanyol bölgelerini kapsamaktadır. 
Ek olarak, grubun Portekiz ve Kuzey 
Afrika’da uluslararası mevcudiyeti 
vardır. Grup tüm kalite standartlarını 
sahip olduğu ISO sertifikası ve tüm 
ürünlerindeki REACH onayı ile yerine 
getirmektedir.
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