
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A UNITED CAPS új gyárat kíván építeni Alençonban a 
„Close to You” (Közel Hozzád) stratégia keretein belül  

A kupakok és záróelemek nemzetközi gyártójaként működő UNITED 
CAPS nyolc, már létező európai gyára és két tervezett bővítése 
(Malajzia, Egyesült Királyság) mellett új üzemet épít a franciaországi 
Normandiában. 

Wiltz, Luxembourg, 2018. október 15. – A UNITED CAPS ma bejelentette, hogy egy új 
gyártóüzemet kíván felépíteni a franciaországbeli Alençon város Valframbert Üzleti 
Parkjában, a vállalat „Close to You” (Közel Hozzád) stratégiájának keretein belül. A 
UNITED CAPS jelenleg a Communauté Urbaine d’Alençon (CUA – Alençon 
városközösség) és az Orne Développement (az Orne Megyei Tanács egy szolgáltatása) 
szervezetekkel tárgyal 25 000 négyzetméternyi földterület megvásárlásáról, amelyen 
egy gyárat tervez felépíteni, kezdve egy 4000 négyzetméteres kivitelezési szakasszal. 
Ez a projekt egy 12 millió eurós befektetést jelent, és 15 embert fog foglalkoztatni két 
éven belül. 

„A Valframbert Üzleti Park ideális helyszín számunkra – mondta Benoit Henckes, a UNITED 
CAPS vezérigazgatója. – „Close to You” (Közel Hozzád) stratégiánk lényege, hogy gyáraink 
a lehető legközelebb legyenek ügyfeleinkhez. Ezt példázza két új, Malajziában és az 
Egyesült Királyságban nyíló üzemünk is.  Különösen fontos számunkra az alençoni gyár 
felépítése, hiszen ez a város közel van ügyfeleinkhez, akik így könnyen elérhetik 
megoldásaink teljes körét, és előnyösnek találhatják majd a Messia (Jura megye, 
Franciaország) településen található kutatás-fejlesztési központunk közelségét is, ha létező 
termékek testreszabására vagy egyedi fejlesztésekre van szükségük. Örülünk annak is, hogy 
az Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA – műanyagok és kompozitok kutatásával 
foglalkozó felnőttképzési intézmény) is közel található ehhez a helyszínhez, mivel így 
könnyen jutunk majd jól képzett szakemberekhez.” 

A UNITED CAPS döntését egyaránt nagyra értékelte a Communauté Urbaine d’Alençon, az 
Orne Développement és az Agence de Développement pour la Normandie (Normandiai 
Regionális Gazdaságfejlesztési Hivatal). A projekttől új munkahelyek teremtését és 
karrierépítési lehetőségeket várnak az Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA) 
végzős diákjai számára.  

A UNITED CAPS termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban további információt a 
www.unitedcaps.com webhelyen találhat. 
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A UNITED CAPS történetének első francia gyára Messiában épült... 
A piaci igények növekedése miatt szükségessé vált egy új üzem felépítése is. 

 

A UNITED CAPS cégről 

A UNITED CAPS világszinten is meghatározó szerepet játszik a kiváló minőségű műanyag 
kupakok és záróelemek tervezésében és gyártásában. Széles körű innovációs 
törekvéseinek, valamint szabványos és egyedi fejlesztésű megoldásokból álló gazdag 
portfóliójának köszönhetően a világ vezető cégei is a UNITED CAPS termékeit választják. 
Ügyfeleink értékteremtési láncát termékeink integritásával, illetve a fogyasztók biztonságát 
és egészségét óvó folyamatokkal támogatjuk, amelyek tovább erősítik márkánk jó hírnevét. 
A UNITED CAPS egy dinamikus, rugalmas, családi tulajdonban lévő csoport, amely teljes 
körű megoldásokat nyújt különféle felhasználási célokra a világ számos piacán. A cég 
központja Luxemburgban található, gyártóüzemei pedig Belgiumban, Franciaországban, 
Németországban, Magyarországon, Írországban és Spanyolországban működnek.  Több 
mint 500 főt foglalkoztat, és forgalma 2017 végén meghaladta a 137 millió eurót. 

www.unitedcaps.com 
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A COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON (CUA) – ALENÇON VÁROSKÖZÖSSÉG 

A Communauté Urbaine d’Alençon (CUA)– Alençon városközösség egy francia 
közigazgatási egység, amely 2017 januárjában két megye 34 városából állt, körülbelül 80 
000 munkavállalót és 150 000 lakót számláló kereskedelmi térséggel. 

A régió szívében található Alençon több mint 28 000 lakosú városa szolgál a közigazgatási 
terület székhelyéül, és ellátja Orne megye több közigazgatási szolgáltatását is. 
Munkaerőpiaca is dinamikus. 
 
A CUA ennek a vonzó és gazdag örökséggel rendelkező, ideális helyen, Orne és Sarthe 
megye, valamint Normandia és a Pays de la Loire régió kereszteződésénél található 
területnek a gazdasági fejlesztésén dolgozik. Országos szinten is stratégiai helyen, a Calais-
ből Bayonne-ba és a Párizsból Bretagne-ba vezető utak kereszteződésénél fekszik.  

Az üzleti támogatást keresőknek a Communauté Urbaine d’Alençon közösség Mission 
Développement Economique (MDE – Gazdaságfejlesztési Program) dedikált szolgáltatása 
áll rendelkezésére, szoros együttműködésben a Service d’Autorisation d’Urbanisme-mel 
(Várostervezési Engedélyezési Szolgáltatás). További gazdasági partnerei között az Agence 
de Développement pour la Normandie (Normandiai Regionális Gazdaságfejlesztési Hivatal) 
mellett megtalálhatók a projektek megvalósítását segítő további munkaadók és képzési 
partnerek is. 

 

AZ ORNE DÉVELOPPEMENT – AZ ORNE MEGYEI TANÁCS SZOLGÁLTATÁSA 

Az Orne Développement az Orne Megyei Tanács üzleti vállalkozásokat támogató 
szolgáltatása. Az érdekelt felekkel és közösségekkel együttműködve ad egy helyen üzleti 
tanácsot és támogatást, és segítséget nyújt fejlesztési projektek minden vonatkozásában – 
az üzleti tervektől kezdve a finanszírozási megoldásokon keresztül a költöztetésig és 
reklámozásig. Közvetítő szerepet tölt be, vagyis az érdekelt feleket a megfelelő emberekkel 
a megfelelő időben köti össze. Emellett az Orne Développement a Regional Partner céggel 
befektetési projekteken együttműködve más cégeket is idevonz.   

 

AZ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE (NORMANDIAI 
REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI HIVATAL) 

A Normandiai Megyei Tanács alapította 2016-ban. Az Agence de Développement pour la 
Normandie Normandia gazdaságfejlesztési hivatala. A gazdaságfejlesztés főszereplőivel 
szorosan együttműködve az egyes cégek speciális igényei alapján kialakított 
szolgáltatásaival segíti a helyi és külföldi cégeket abban, hogy elindíthassák vállalkozásukat 
és megteremthessék üzleti lehetőségeiket Normandiában. 


