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Diamond Chain Company Onderscheiden door
Indiana Manufacturers Association tijdens Inaugurele
Lunch van Indiana Manufacturers Hall of Fame
Bijeenkomst Trekt Industrieleiders en
Onderstreept Kracht van de Productiesector van Indiana
Indianapolis, Indiana – Op 19 oktober 2016 zijn bedrijfsleiders en beleidsmakers uit de hele staat
bijeengekomen in Indianapolis om bedrijven te onderscheiden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de
ontwikkeling van een gezond, dynamisch milieu en aan het economische welzijn van de staat in algemeen. Diamond
Chain Company is zeer vereerd dat zij onder de selecte groep bedrijven valt die worden erkend tijdens dit eerste in
haar soort evenement en is zeer vereerd dat zij als rekruut is geselecteerd voor het nieuwe Indiana Manufacturers Hall
of Fame.
Volgens de Voorzitter van de Indiana Manufacturers Association (IMA), Brian Burton, “is productie een van de
voornaamste drijfveren van de economie van Indiana met wel 30% van het bruto nationaal product van Indiana,
waarbij Diamond Chain Company het perfecte voorbeeld is van een bedrijf dat niet alleen aantoont op lange termijn
toegewijd te zijn aan de productie in Indiana, maar eveneens aan haar aanhoudende steun voor IMA, wiens
overkoepelende doel is het beschermen, steunen en laten groeien van productie. Wij zijn heel blij Diamond Chain
Company te mogen inhuldigen in dit inaugurele jaar in onze Indiana Manufacturers Hall of Fame.”
De keynote spreker tijdens de Hall of Fame lunch was voormalig gouverneur van Indiana en huidige voorzitter
van Purdue Universiteit Mitch Daniels. Daarnaast presenteerde Katz, Sapper & Miller LLP samen met IU professoren
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Dr. Mark Frohlich en Dr. Steve Jones de 2016 Productie enquête resultaten. De resultaten toonden aan dat ondanks
de productieprestatie stabiel blijft en het bedrijfsklimaat als voorbeeld mag dienen in de ‘Hoosier’ staat, de
regelgevende verplichtingen en het tekort aan geschoolde arbeiders een grote zorg blijven voor de ‘Hoosier’
fabrikanten.
-30Over de Indiana Manufacturers Association
De Indiana Manufacturers Association (IMA) is opgericht in 1901en is daarmee de twee na oudste
producentenvereniging van het land en de enige handelsvereniging in Indiana die zich exclusief richt op productie. De
IMA is toegewijd aan het bepleiten van een bedrijfsklimaat dat kwaliteitsbanen in de productiebranch creëert,
beschermt en promoot. Indiana is een van de top productiestaten in Amerika op het gebied van rijkdom en gecreëerde,
onderhouden en ondersteunde banen. Meer dan 50 procent van alle banen in Indiana hebben verband met productie.
Voor meer informatie, ga naar www.imaweb.com.
Over Diamond Chain Company
De Diamond Chain Company is opgericht als de Indianapolis Chain and Stamping Company en was het eerste bedrijf
in de Verenigde Staten dat zich richtte op het produceren van fietskettingen. In de loop der jaren maken de producten
van Diamond Chain een integraal onderdeel uit van vele belangrijke evenementen: de eerste vliegmachine van de
Gebroeders Wright, de eerste automobiel van Henry Ford en vele kampioenen in de motorsport. Vandaag de dag is de
Diamond Chain Company de voornaamste leverancier van rolkettingen met kwalitatief hoogwaardige prestaties
waarbij een diverse reeks industrieen worden bediend, zoals de industriële automatisering, olie & gas, productie,
landbouw en constructie.

