UNITED CAPS отпразнува производството на 10
милиарда от най-добрите капачки в света
Специалното събитие на 30 ноември във фабриката в
DUNAVARSÁNY на UNITED CAPS привлича както медиите, така и
клиенти
Днес 4 декември 2018 г., Уилц, Люксембург – UNITED CAPS, международен
производител на капачки, има удоволствието да обяви , че е провела успешно
събитие в унгарската си фабрика по повод отбелязване произвеждането на
своята 10-милиардна капачка тази година – от иновативната й марка
„DOUBLEFLOW“ за хранителни масла. За първи път в историята си компанията
произвежда 10 милиарда капачки в рамките на 12-месечен период.
Разположена в Dunavarsány, Унгария, фабриката специализира в производството
на капачки за хранителни масла и напитки. Съгласно стратегията на „БЛИЗО ДО
ВАС“ на UNITED CAPS, която цели да пренесе работата на компанията по-близо
до клиентите и да осигури първокласно клиентско обслужване, фабриката в
Dunavarsány е вратата на компанията към Източна Европа.
Тя обслужва редица известни марки в региона, включително полската марка
масло Wielkopolski от Princes Group, една от най-бързо развиващите се в Европа
групи за храни и напитки. UNITED CAPS продължава да инвестира в своята
унгарска фабрика, като в момента вече се строи нова производствена линия.
„Изключително сме доволни да обявим, че произведохме нашата 10-милиардна
капачка“, обяви Г-н Benoit Henckes, изпълнителният директор на UNITED CAPS. „Това
също така е огромен успех, показващ доверието, с което пазарът удостоява UNITED
CAPS , знак за надеждност и отличие. Нашата иновативна капачка „DOUBLEFLOW“
беше произведена с номер 10 милиарда. Искам да отбележа, че ние не си поставяме
цел просто да произведем възможно най-много капачки за годината. Вместо това, тази
година сме горди, че 10 милиарда пъти сме си поставили и постигнали
индивидуалната цел да произведем възможно най-добрата капачка.”
UNITED CAPS отбеляза тържествено това постижение със събитие във фабриката в
Dunavarsány, където беше произведена 10-милиардната капачка. Събитието
включваше речи от изпълнителния директор Henckes и ръководителят на фабриката в
Dunavarsány Szabolcs Szili.
„Всички ние от фабриката в Dunavarsány сме горди от признанието, че сме произвели
10-милиардната капачка за UNITED CAPS“, заяви Г-н Szili.
DOUBLEFLOW е прецизен инструмент за наливане на хранителни масла. Улеснявайки
ползването на хранителни масла от потребителя, находчиво разработената капачкачучур DOUBLEFLOW предлага различни начини за наливане и изключителен контрол
благодарение на иновативната форма на капЧката. Тя е лека и красива, без никакви
недостатъци и гарантираща защита срещу разливане като бутилката винаги остава

суха и удобна за хващане и носене, докато същевременно се запазва качеството на
нейното съдържание до срока му на годност. Клиентите разполагат с богат избор от
цветове и опции за гравиране, за да могат наистина да придадат индивидуалност на
своята марка.
Г-н Menno Bax, маркетинг директорът на Wielkopolski, добави: „Това е прекрасна
иновация. Ние във Wielkopolski сме изключително доволни да подобрим продуктите си
с помощта на DOUBLEFLOW, за да улесним потребителите на нашите продукти, както
и да засилим позицията на марката си на пазара и да реализираме плановете си,
които имаме за Wielkopolski на полския пазар.“

За повече информация относно продуктите и услугите на UNITED CAPS посетете
www.unitedcaps.com. За да научите повече за UNITED CAPS DOUBLEFLOW, посетете
www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.
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Вече 10 милиарда пъти в рамките на тази година UNITED CAPS направи най-добрите
възможни капачки, като компанията е изключително горда с една от тях, „единствената
капачка с двойна функция“ с марката DOUBLEFLOW. Тя е доказателство за
качеството, експертизата и иновативността на екипа на UNITED CAPS.

2/ UC_Plant_Duna_70x50cm_2017_high (1).jpg

Фабриката в Унгария е специализира за капачки за напитки и хранителни масла,

ЗА UNITED CAPS
UNITED CAPS е глобален отличник в индустрията при проектирането и
произвеждането на висококачествени пластмасови капачки. Обширните иновативни
възможности и богатото портфолио с усъвършенстван стандарт и решенията по
поръчка превръщат UNITED CAPS в предпочитан партньор за водещите компании по
света. Ние подкрепяме нашите партньори за гарантиране интегритета на продукта,
осигуряване безопасността и здравето на потребителите му и цялостно защитаване
репутацията на марката. Силно динамична и гъвкава, семейно базираната група
UNITED CAPS предлага решения от край до край, за да покрие широк набор
приложения и пазари по цял свят. Компанията е със седалище в Люксембург и
разполага с производствени съоръжения в Белгия, Франция, Германия, Унгария,
Ирландия, Люксембург и Испания. С над 500 служители оборотът на UNITED CAPS се
равнява на 137 милиона евро (към края на 2017 г.).
www.unitedcaps.com
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