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Získat nové trhy je nyní mnohem snadnější

Průmyslové balení jogurtu (250 l)

Hledáte nová odbytiště pro své produkty?
Rádi byste vytvořili vyšší přidanou hodnotu?
Ukážeme Vám způsob, jak toho můžete po
vzoru mlékáren na západ od našich hranic
dosáhnout.

Velká část mlékárenských podniků nabízí své
produkty nejen spotřebitelskému trhu, ale i dalším výrobcům, kteří využívají tyto mlékárenské
polotovary pro svou další výrobu. Jedná se o mléko, smetanu, jogurt, kondenzované mléko apod.
Dodávky těmto průmyslovým klientům se uskutečňují dle možností mlékárny obvykle v cisternách nebo nerezových tancích. Na první pohled
by se zdálo, že zde nelze nic změnit.
Co však v případě, kdy odběratel nemá vlastní stacionární nádrž, do které by cisternu přečerpal nebo
nemá rozvod dusíku, aby mohl při vypouštění nerezové tanky udržovat pod tlakem (např. nemocnice,
menší pekárny nebo výrobci cukrovinek)?
Řešením jsou kontejnery Combo, které nahrazují nerezové tanky nejen z důvodu nízké ceny
(o cca 70% nižší pořizovací cena). Tento nový
typ obalu o objemu 250 nebo 1000 litrů umožňuje dodávat asepticky balený produkt prakticky
komukoliv. Mnohým mlékárnám se tak otevírají
zcela nové trhy, které doposud byly jen obtížně

řešitelné. Cesta ke Combo kontejnerům je velmi
snadná – výrobce nabízí kromě možnosti pořízení (i na leasing) také pronájem těchto obalů, např.
pro časově omezené projekty.
Combo kontejner je vždy připraven k plnění –
bez nutnosti sterilizace. Připojíte (závit DN50),
naplníte a rozvezete odběratelům. Kontejnery mají čtvercový půdorys vhodný pro nákladní přepravu. Zákazníci ocení snadnou obsluhu, možnost
postupného vypouštění, malé zbytkové množství
v obalu a to vše aniž by museli připojovat na zdroj
ochranné atmosféry.
Mlékárna, která se rozhodne Combo kontejnery používat, tak přináší svému zákazníkovi
nejen určitý mlékárenský produkt, ale v kombinaci s tímto obalem i úplný a efektivní dodavatelský
servis. Je to nejen konkurenční výhoda, ale také
cesta k vyšším maržím.
Některé přední české mlékárny již začaly využívat Combo kontejnery pro externí dodávky, ale
také pro interní manipulaci.
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Combo kontejner (1000 l)

