KOMUNIKAT PRASOWY
Stworzenie zdolności produkcyjnych dla nowych projektów
rozwojowych:
Progroup i partner parku opakowań Packners zakończą współpracę
wraz z zakończeniem okresu obowiązywania umowy w 2024 roku
Schüttorf, 08.02.2022. Progroup to jeden z wiodących producentów papierów na
tekturę falistą i tektury falistej w Europie. Od 2005 roku ta rodzinna firma prowadzi w
Schüttorf fabrykę formatów tektury falistej PW05, która w 2010 roku wspólnie z firmą
Packners GmbH została rozbudowana w park opakowań. Współpraca obu firm
zakończy się zgodnie z umową po 15 latach w 2024 roku.
Stworzenie zdolności produkcyjnych dla nowych projektów rozwojowych i
współpracy:
„Dzięki współpracy z Progroup mogliśmy zwiększyć naszą konkurencyjność, skrócić
czasy dostaw naszych opakowań i reagować znacznie elastyczniej na zapytania
klientów. W ten sposób ostatnio uzyskaliśmy sprzedaż ponad 135 milionów m² tektury
falistej na rok“, mówi Frank Gausepohl, dyrektor Packners GmbH. Ze względu na to
wydajność produkcyjna Packners w lokalizacji Schüttorf prawie osiągnęła granice
budowlane i techniczne.
„Istotną częścią naszego sukcesu był i jest rozwój z naszymi partnerami na równych
zasadach. W kontekście dalszych ambitnych planów rozwoju należy do tego również
rozpoznanie właściwego momentu na wybór nowej drogi. Może to również oznaczać
świadome zakończenie dobrej współpracy“, mówi założyciel i prezes zarządu
Progroup, Jürgen Heindl.
Wieloletni partnerzy Progroup i Packners uzgodnili, że nie będą przedłużać
obowiązującej jeszcze do 2024 roku umowy o współpracę. W ten sposób powstaną
możliwości realizacji nowych projektów rozwojowych i współpracy.
Progroup kontynuuje historię sukcesu w lokalizacji Schüttorf
Progroup będzie prowadzić park opakowań w lokalizacji Schüttorf także w przyszłości.
Firma stawia przy tym w dalszym ciągu na długoterminową współpracę z niezależnymi
producentami opakowań średniej wielkości. W skutecznym modelu biznesowym
parków opakowań produkcja i systemy informatyczne dwóch ekonomicznie
niezależnych firm są połączone w dużym stopniu przez sieć, co znacząco zwiększa
elastyczność i wydajność.
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Informacje o Progroup
Progroup AG z siedzibą w Landau (Nadrenia-Palatynat) jest jednym z wiodących
producentów papierów na tekturę falistą i tektury falistej w Europie. Od momentu
powstania w 1991 roku w Offenbach/Queich firma prowadzi konsekwentną strategię
rozwoju, która poza przywództwem technologicznym opiera się na zastosowaniu
innowacyjnych technologii produkcyjnych przyjaznych dla środowiska. Progroup
posiada lokalizacje produkcyjne w sześciu krajach Europy Środkowej. Należą do nich
obecnie trzy fabryki papieru, jedenaście fabryk formatów tektury falistej, firma
logistyczna i elektrownia PZ. Obecnie przedsiębiorstwo ma 1455 pracowników,
a w 2020 roku osiągnęło obroty w wysokości 881 milionów euro.
Kontakt z prasą
Martin Wilhelm, Senior Manager, dział komunikacji firmowej
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Telefon komórkowy: 0173–3680649
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