Tizenöt éves a Dunapack Rt.
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Részvénytársaságunk ma a középkelet-európai régió egyik legnagyobb papír alapú csomagolóeszköz-gyártója. Termékeink között
a csomagoláshoz használt alappapírok, a különféle típusú hullámlemezek, hullám késztermékek, zsákok és zacskók egyaránt
megtalálhatók. A Hamburger Konszern tagvállalataként tevékenységünk a régió tíz országára kiterjed, és folyamatosan bővül.
Az Alliabox vállalatcsoport résztulajdonosaként olyan, az Európai Unió összes országát, továbbá
Romániát, Bulgáriát, Törökországot, Ukrajnát és Egyiptomot
átfogó szervezet tagja vagyunk,
amely a térség minden részében
azonos minőségű termékeket és
szolgáltatásokat nyújt.
A tevékenységünk során kibocsátott csomagolóeszközöket viszszagyűjtjük, illetve visszavásároljuk, majd papírgyárainkban és
feldolgozóüzemeinkben újrahasznosítjuk. Vevőink számára olyan
komplex szolgáltatásokat nyújtunk, amelyben elsődleges a kívánt
csomagolási funkció gazdaságos,
esztétikus és környezetkímélő
megvalósítása, a lehető legkisebb
anyagmennyiség és teljes mértékben újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ez a szolgáltatás a gyártáson túl kiterjed
a tervezés, raktározás, szállítás,
valamint a csomagolásból képződő hulladék hasznosítására,
könnyen hozzáférhető, pontos
és naprakész információk átadá-

sára. Környezetközpontú cégfilozófiánknak megfelelően a termék teljes életútját végigkövetjük, kiemelt figyelmet fordítva az
újrahasznosításra, természeti értékeink megkímélésére és megóvására. A minőségkultúra jegyében
folyamatosan fejlesztjük folyamatainkat, tevékenységeinket, és
rendszeresen megújítjuk minőségügyi tanúsítványainkat.
Tizenöt év alatt megőriztük
magyarországi piacvezető pozíciónkat, öt külföldi és számos
belföldi leányvállalatot alapítottunk. Hárommillió tonna papír,
3,7 milliárd m2 hullámtermék,
egymilliárd darab zsák és egymilliárd darab zacskó készült gépsorainkon, melyek együttes termelési értéke 577 milliárd forint.
Tizenöt év alatt hatszázezer tonna hulladékpapírt gyűjtöttünk
vissza, 55 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra és befektetésekre termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.
Hét Worldstar-díj, három Eurostar-díj, Ipari Formatervezési Nívódíj, Nemzeti Minőségi Díj és
számos Magyar Nagydíj, külön-

díj, dicsérő oklevél jelzi a minőség iránti elkötelezettségünket.
Konstruktőreink és a Magyar Vállalkozók Szövetsége jóvoltából tizennégy olyan új konstrukció, termékfejlesztés fűződik a nevünkhöz, amelyet a Dunapack saját
szellemi termékének tekint, és
használati mintaoltalommal véd.
Közel száz külföldi és magyarországi kiállításon vettünk részt, és
számos szakmai rendezvényt bonyolítottunk le. Vevőink fele tizenöt éve törzsvevő. Ezerhatvanhét
fős dolgozói létszámunk közel fele
tizenöt éve nálunk dolgozik.
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