VIL DU OGSÅ SPARE MERE END
25% PÅ DINE ETIKETTER?
Over 1 mio. kr. årligt. Så meget sparer fødevarevirksomheden Tican på sine
etiketter efter et besøg af vores emballagespecialister.
Hvis man virkelig vil spare penge på sine etiketter, er det ikke nok at
optimere bestillingsmønstre og bredden af etiketterne til trykmaskinen. Vi
kigger på helheden og går grundigt til værks, når vi skal hjælpe med at
optimere og effektivisere løsninger. Vi har eksempelvis fået at vide, at vi
er de eneste, der har udstyr med, så vi kan synkronisere hastigheden på
transportbånd og dispenseringsudstyr. Det kan øge påsætningskvaliteten og
reducere banesprængninger.
Hos Tican, en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af
fersk og frosset svinekød til detail- og industrikunder, fik vi mulighed for at
gå rundt i produktionen, tale med medarbejderne, få indsigt i værdikæden,
tage prøver osv. På den måde fandt vi rigtig mange områder, hvor vi
kunne optimere. Faktisk lykkedes det vores emballagespecialister at finde
besparelser for over 1 mio. kr. årligt, svarende til mere end 25%.
Vores arbejde hos Tican er langt fra enestående. Faktisk fortæller Danmarks
største leverandør af etiketmateriale, Avery Dennison, at vi har lige så
mange materiale- og klæber-relaterede sager som resten af branchen
til sammen. Det, føler vi, er en blåstempling af vores indsats for altid at
finde den bedste value-for-money løsning for vores kunder – nye som
eksisterende.
salg@etiflex.dk
tlf: +45 8684 7511
Industrivej 13-15, 8653 Them

Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvor stor en besparelse vi kan finde hos
dig, så kontakt os. Vi kalder det ”No Cure, No Pay”, eller sagt på en anden
måde så betaler du ikke noget. Vi afholder alle omkostningerne til arbejdet,
mod at vi får en andel af den besparelse, vi skaber. På den måde er vi alle
investerede i at finde den bedst mulige løsning.

