ПРЕС-РЕЛІЗ

Компанія UNITED CAPS відзначає виготовлення 10
мільярдів кришок, які визнані найкращими у світі.
Присвячений цій нагоді захід, котрий відбувся 30 листопада на
заводі UNITED CAPS DUNAVARSÁNY, привернув увагу клієнтів
та ЗМІ.
Вільц, Люксембург, 4 грудня 2018 р. Компанія UNITED CAPS, міжнародний
виробник ковпачків і гвинтових кришечок, сьогодні повідомила про проведення
успішного заходу на території свого заводу в Угорщині, присвяченого
виготовленню 10-мільярдної кришечки цього року, а саме інноваційноϊ кришечки
DOUBLEFLOW для харчовоϊ оліϊ. Уперше за історію компанії протягом 12 місяців
було виготовлено 10 мільярдів кришок.
Завод, розташований у м. Дунаваршань, Угорщина, спеціалізується на
виробництві ковпачків і гвинтових кришок для харчовоϊ оліϊ та напоїв. Згідно зі
стратегією «БЛИЖЧЕ ДО ВАС», якої дотримується компанія UNITED CAPS, товари
виробляються за можливості ближче до очікувань клієнтів, щоб забезпечити
винятковий рівень обслуговування, а завод у Дунаваршані є відправною точкою
для ринків Східної Європи. Він обслуговує цілу низку відомих брендів у цьому
регіоні, зокрема польський бренд – олію Wielkopolski від групи компаній Princes
Group, виробника харчових продуктів та напоїв із найшвидшими темпами
розвитку в Європі. Компанія UNITED CAPS продовжує інвестувати кошти в завод
в Угорщині, адже зараз ведеться будівництво нової виробничої лінії.
«Ми пишаємося, що виготовили нашу 10-мільярдну кришечку», – розповідає Бенуа
Генкес (Benoit Henckes), генеральний директор UNITED CAPS. «Це безумовно
свідчення того, що компанії UNITED CAPS довіряють на ринку. Це знак надійності та
пошани. Наша інноваційна кришечка DOUBLEFLOW стала 10-мільярдним продуктом.
Нашою метою не є щорічне виготовлення найбільшої кількості кришечок, та цього року
ми можемо пишатися, що 10 мільярдів разів ми досягли своєї цілі, виготовляючи
найкращі продукти».
Компанія UNITED CAPS відсвяткувала свій успіх на заводі в Дунаваршані, де й було
виготовлено 10-мільярдну кришечку. Під час події з промовами виступили генеральний
директор Генкес і директор заводу в Дунаваршані – пан Сабольч Сілі (Szabolcs Szili).
«Усі працівники заводу в Дунаваршані пишаються досягненням, яким є виготовлення
10-мільярдної кришечки UNITED CAPS», – говорить пан Сілі.
DOUBLEFLOW – це високоточна гвинтова кришечка для наливання харчових олій.
Беручи до уваги думку споживачів, створено геніальний жолобок кришки
DOUBLEFLOW, котрий забезпечує низку варіантів наливання, якими можна легко
керувати завдяки інноваційній формі у вигляді краплі. Кришечка має невелику вагу,
приємний зовнішній вигляд і захищає від розливання, тож пляшка завжди буде сухою

та зручною, водночас зберігаючи якість закупореного продукту протягом усього терміну
придатності. Ми пропонуємо також широкий вибір кольорів і варіантів гравірування,
щоб кожен бренд мав можливість створити неповторний дизайн свого товару й
виділятися з-поміж конкурентів на полиці.
Менно Бакс (Menno Bax), маркетинговий директор оліϊ Wielkopolski, додає: «Це чудовий
інноваційний продукт. Ми з радістю розширили свій асортимент завдяки новим
DOUBLEFLOW, щоб полегшити життя наших споживачів і допомогти зміцнити наші
пропозиції та плани, котрі ми приготували для польського ринку».

Щоб дізнатися більше про продукти та послуги UNITED CAPS, відвідайте сайт
www.unitedcaps.com. Докладніше про технологію UNITED CAPS DOUBLEFLOW за
посиланням: www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.
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Цього року компанія UNITED CAPS виготовила 10 мільярдів якісних гвинтових кришок, і
ми особливо пишаємося одним із наших продуктів – DOUBLEFLOW, який називаємо
«однією кришечкою з подвійною функцією». Це свідчення якості, досвіду та
інноваційності компаніϊ UNITED CAPS.
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Завод в Угорщині спеціалізується на виготовленні гвинтових кришок для напоїв і
харчових олій, до яких належить і наша кришечка DOUBLEFLOW, що використовується
для пляшок з олією Wielkopolski.
ПРО КОМПАНІЮ UNITED CAPS
UNITED CAPS – це світовий лідер у галузі розробки та виробництва високоефективних
пластмасових закупорювальних засобів. Великий вибір інноваційних технологій,
широкий асортимент покращених стандартних та індивідуальних рішень – ось завдяки
чому компанія UNITED CAPS перетворилася на надійного партнера для багатьох
всесвітньо відомих компаній. Ми підтримуємо ланцюжок вартості наших клієнтів, адже
розуміємо, як важливо зберегти герметичність продукту, гарантувати безпеку та
здоров’я споживачів, а також якомога краще захистити репутацію бренду. Група
UNITED CAPS, яка фактично є високодинамічним і універсальним
сімейнимпідприємством, пропонує комплексні рішення для широкого спектра галузей та
ринків по всьому світу. Головний офіс компанії розташовано в Люксембурзі , а об’єкти
виробничої інфраструктури підприємства можна знайти в Бельгії, Франції, Німеччині,
Угорщині, Ірландії, Люксембурзі та Іспанії. У компанії UNITED CAPS працює понад 500
осіб, а річний об’єм продажів сягає 137 мільйонів євро (за даними станом на кінець
2017 року).
www.unitedcaps.com
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