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Opakowania Fresh Thinking na Twoim 
rynku
Doskonała znajomość wymagań dzisiejszego, szybko zmieniającego się trybu życia 
oznacza, że LINPAC może oferować opakowania, które zwiększają zyskowność, stymulują 
wzrost zysków, a przy tym są ekologiczne i umożliwiają ograniczenie odpadów 
spożywczych.

Wygoda staje się prostsza

Ułatwiamy prowadzenie działalności – centra usług LINcare 
i europejska sieć dystrybucji gwarantują, że nasze produkty 
przybędą w odpowiednim czasie na odpowiednie miejsce

Stymulujemy sprzedaż przez innowację – nowe koncepcje 
produktów i eleganckie wzornictwo gwarantują wzrost zysków. 
Zapraszamy do współpracy z naszymi firmowymi zespołami 
projektowymi, aby stworzyć idealne rozwiązanie produktowe

Produkty przygotowane z myślą o konsumencie – dzięki 
zastosowaniu naszej obszernej lokalnej wiedzy, oferta LINPAC 
Foodservice idealnie pasuje do wielu zróżnicowanych stylów 
potraw obecnie dostępnych . Zapraszamy do rozmowy z naszym 
kierownikiem ds. klientów na temat rozwiązań, które oferujemy

Spokój ducha – nasza ogólnoeuropejska sieć produkcji i 
dystrybucji zapewnia niezmienne bezpieczeństwo dostaw.Jeśli 
jedna z fabryk przestanie funkcjonować, plan zarządzania 
kryzysowego LINPAC zapewni ciągłość dostaw z naszych 
obiektów z całej Europy

Nasz asortyment produktów z pianki EPS ma najniższy 
poziom emisji dwutlenku węgla na dzisiejszym rynku

Aby zapewnić maksymalny poziom higieny oraz 
bezpieczeństwo żywności, materiały z odzysku stosowane 
w naszych bardzo lekkich opakowaniach PET są zawsze 
przetwarzane przez nasze firmowe systemy czyszczące o 
doskonałej jakości zatwierdzone przez EFSA oraz zachowują 
krystaliczną czystość, aby zapewnić najlepszy wygląd 
produktów
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Przedsiębiorcom z branży fast foodów LINPAC oferuje imponującą ofertę pudełek i 
tac z przykrywkami, o niewielkiej wadze i z niewielkim śladem węglowym. Te łatwe 
w zastosowaniu pudełka i tace na gorące potrawy idealnie nadają się do jedzenia 
gorących przekąsek w ruchu, spożywania posiłku z firmowej stołówki lub po prostu 
delektowania się jedzeniem na wynos.

HOTPACS®

Produkty z najlepszych składników 
zasługują na najlepsze opakowania! 
Wybierając produkty z naszej bogatej oferty 
pojemników na gorące, posiłki, możesz mieć 
pewność, że potrawy pozostaną gorące oraz 
zachowują swój smak.

Łatwe w zastosowaniu- 
zaprojektowane  myślą o środowisku 
cateringowym, pojemniki HOTpacs 
można łatwo napełnić i szybko 
zaserwować klientom lub ustawiać 
w stosy, zmniejszając tym samym 
powierzchnię przechowywania

Większe zadowolenie klientów - 
Wyprodukowane z EPS pojemniki 
HOTpacs zapewniają utrzymanie 
temperatury produktu, co jest 
równoznaczne z trzymaniem 
temperatury posiłku, a tym samym 
posiłki dłużej pozostają ciepłe, 
zapobiegając psuciu się produktów

Większe zyski – dokładna kontrola 
porcji minimalizuje koszty i odpady 
spożywcze

Uniwersalne wzornictwo – oferta 
HOTpac® dostępna zarówno jako 
zarówno pojedynczych lub wielo- 
wnękowych wzorów zadba o gusta 
Twoich klientów

Szybkosc i prostota
fresh thinking...
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LINPAC poważnie angażuje się w dostarczanie bezpiecznego dla żywności, trwałego opakowania z możliwie 
najmniejszym śladem węglowym. Nasz asortyment produktów z pianki EPS ma najniższy poziom emisji dwutlenku 
węgla na dzisiejszym rynku
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Będziemy szanować wszystkich klientów oraz zawsze 
będziemy kulturalni, pomocni i profesjonalni

Będziemy dbać o to, aby na wszystkie pytania 
odpowiadać szybko i wydajnie, będziemy także 
analizować poziom zadowolenia naszych klientów w 
odniesieniu do branżowych i zewnętrznych punktów 
odniesienia

Będziemy dbać o to, aby wszyscy klienci byli 
traktowani sprawiedliwie. Będziemy również 
oferować, w miarę możliwości, różne sposoby 
świadczenia naszych usług, aby sprostać 
wymaganiom różnorodnych klientów – obejmuje 
to takie kwestie, jak komunikacja w języku 
lokalnym lub korzystanie z preferowanej metody 
komunikacji (telefon, faks, e-mail, system zamówień 
elektronicznych, Internet).

Będziemy zawsze dążyć do tego, aby szybko 
dostarczać istotne informacje dostosowane do 
potrzeb danej firmy i jej wymagań.

Będziemy dbać o to, aby wszelkie przekazywane 
nam informacje były traktowane jako poufne i nigdy 
nie będziemy ich przekazywać stronom trzecim bez 
zgody ich właściciela.

Będziemy dbać o to, aby pracownicy byli zawsze 
stosownie przeszkoleni i aby posiadali odpowiednią 
wiedzę na temat naszych produktów i usług.

W miarę możliwości będziemy zawsze rozwiązywać 
problemy na korzyść klienta.

LINcare®

Zaangażowanie w doskonałą obsługę klienta 
W LINPAC bardzo poważnie traktujemy zobowiązania wobec 
naszych klientów. Nasza strategia zakłada, że klient stoi w 
centrum wszystkiego, co robimy – naszym zadaniem jest 
zawsze działać dla dobra klienta i oferować mu najlepszą 
obsługę. Naszym celem jest dostarczać produkty i usługi o 
stale wysokiej jakości i licznych zaletach przy rozsądnej cenie, 
a także zawsze szybko reagować na potrzeby i oczekiwana 
naszych klientów.

W tym celu opracowaliśmy szereg norm biznesowych, które 
mają za zadanie wskazać, jakiego poziomu obsługi można 
się po nas spodziewać. Dodatkowo każdy nowy klient 
LINPAC otrzymuje od nas powitalny folder LINcare, w którym 
opisujemy nasze zobowiązania.

Zachęcamy także do umówienia się na audyt LINcare. 
Możemy pomóc zwiększyć wydajność zakładu o nawet 5%. 
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego kierownika ds. 
obsługi klienta.

Jesteśmy zaangażowani w stałe doskonalenie oraz 
monitorowanie osiąganych przez nas rezultatów i 
realizacji zobowiązań wobec klientów. Zachęcamy też do 
przekazywania nam uwag i opinii, ponieważ zależy nam na 
ciągłym doskonaleniu naszych produktów i usług. Uwagi 
można zgłaszać na naszej stronie internetowej:

Prosimy pisać na adres  
info@linpacpackaging.com  

Można także przekazywać je pisemnie, telefonicznie  
lub faksem lokalnemu Centrum Obsługi LINcare  
(adres lokalnego 
centrum znajduje się 
na ostatniej  
stronie tej broszury).

www.linpacpackaging.com

Standard obsługi 
klienta LINcare

W e l c o m e  t o  L I N P A C  P a c k a g i n g
W e l c o m e  t o  L I N P A C  P a c k a g i n g

W e l c o m e  t o  L I N P A C  P a c k a g i n g
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Jako lider na rynku, LINPAC uważa, że musi wyznaczać 
standardy w tej branży w zakresie wszystkich kwestii 
związanych z prowadzeniem firmy odpowiedzialnej 
społecznie.  Od sposobu traktowania naszych pracowników 
po działania w naszych społecznościach, od optymalizacji 
zużycia surowców po sposób prowadzenia działalności – 
wszystkie te działania mają za zadanie pokazać, że 
rozumiemy nasz wkład w społeczeństwo, oraz umożliwić nam 
prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i 
korzystny dla nadchodzących pokoleń.

Nasza polityka w zakresie odpowiedzialności społecznej 
składa się z 4 filarów, które stanowią trzon naszej ogólnej 
strategii biznesowej:

Wkład gospodarczy,
Ochrona środowiska,
Odpowiedzialność społeczna,
Koncentracja na produkcie i bezpieczeństwie. 

Ochrona środowiska
Koncentrujemy się na obniżaniu masy naszych produktów i 
minimalizacji ilości tworzyw sztucznych wykorzystywanych w 
naszych piankowych i sztywnych tackach. Od 2010 roku w 
ramach programu LIFE® (LIghtweighting For Excellence) 
udało nam się ograniczyć zużycie surowców aż o 20%. 
Jednocześnie parametry techniczne opakowań nie uległy 
zmianom, co pozwala nam spełniać rosnące wymagania w 
zakresie wydajności stawiane nam przez naszych klientów z 
branż pakowania i sprzedaży detalicznej.

W LINPAC:
Ograniczamy zużycie energii elektrycznej poprzez 
produkcję opakowań o optymalnej masie;
W miarę możliwości zapobiegamy podwójnemu 
przeładunkowi produktów poprzez realizację  
dostaw bezpośrednio do punktów odbioru;
Nie wytwarzamy w ramach procesu produkcji większych 
ilości odpadów;
Ponownie wykorzystujemy wodę poprzez system 
produkcji z obiegiem zamkniętym;
Przewozimy pełne ładunki, kiedy to tylko możliwe, 
zgodnie ze zoptymalizowanymi harmonogramami, dzięki 
czemu ograniczamy zużycie energii;
Stosujemy w produkcji tacek i pojemników duże ilości 
tworzywa pet z recyklingu (rpet);
Dążymy do tego, aby szereg zakładów linpac całkowicie 
wyeliminowało wysyłanie odpadów  
na składowiska

Koncentracja na produkcie i bezpieczeństwie 
Jako czołowa firma w zakresie bezpieczeństwa opakowań dla 
przemysłu spożywczego, w którym higiena i ochrona 
produktów jest kluczowa, zwiększyliśmy udział recyklatów 
poużytkowych w naszych tackach, oraz dokonaliśmy 
znaczących inwestycji w technologię „super czyszczenia” 
wszystkich recyklatów w naszej sieci produkcyjnej.

Zaangażowanie w
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Australia
LINPAC Packaging Australia Pty Ltd
12 Gibbons Road
Bunbury, WA, 6230.
T: +61 (0) 89726 2781

LINPAC Packaging Australia Pty Ltd
28 Distribution Drive
Truganina
Victoria 3029

Belarus
LINPAC Packaging East
Lenin Street 223, Orsha, Vitebsk Region
Republic of Belarus, 211391

China
LINPAC Packaging Changzhou
No 16, Fengqi Road,  
Wujin High-Tech Industrial Development Zone
Changzhou City, Jiangsu Province 
T: +86 519 862 226 88
E: webexport@linpacpackaging.com

LINPAC Packaging China -Sales Office
Room23, 26/F, 333 Tian Yao Qiao Road
Ascendas Plaza, Xuhui District
Shanghai, 20030 
T: +86 21 2215 7800 
E: webexport@linpacpackaging.com

Czech Republic
LINPAC Packaging Spol. s.r.o.
Černá silnice 1457
295 01 Mnichovo Hradiště
Czech Republic 
T: +420 3267 704 16
E: webenquiry.cz@linpacpackaging.com

Denmark
LINPAC Packaging Scandinavia
Tune Parkvej 5, DK-4030 Tune 
T: +45 3693 2692
E: webenquiry.dk@linpacpackaging.com

France
LINPAC Packaging Pontivy
Parc d’Activites de Kerguilloten,
56920 Noyal-Pontivy, France 
T: +33 (0)2 97 28 70 70
E: webenquiry.fr@linpacpackaging.com

Germany
LINPAC Packaging Ritterhude
Deltastraße 1, D 27721
Ritterhude
T: +49 4292 9910
E: webenquiry.de@linpacpackaging.com

Hungary
LINPAC Packaging Hungaria Kft
Fehervari ut.120, Budapeszt 1116,  
Hungary 
T: +36 1206 1280
E: webenquiry.hu@linpac.com

Italy
LINPAC Packaging Infia Italy
Infia Srl, Via Caduti de Via Fani 85 Bertinoro, 
47032 FC, Italy 
T: +39 0543 466 511
E: webenquiry.it@linpacpackaging.com

LINPAC Packaging Verona Srl
Via Monte Pastello 40,  
San Giovanni Lupatoto, 37057 VR
T: +39 045 92 16 411
E: webenquiry.it@linpacpackaging.com

Netherlands
LINPAC Packaging BV
Saturnus 4-11, Industrial area IBF
8448 CC Heerenveen
T: +31 513 657 120
E: webenquiry.nl@linpacpackaging.com

Poland
LINPAC Packaging Polska SP z.o.o.
Bukowice 39, 56-120 Brzeg Dolny, 
Poland  
T: +48 (71) 319 1207
E: webenquiry.pl@linpacpackaging.com

Portugal
OVARPACK Embalagens S.A.
Z Ind. de Ovar, Rua de Cabo Verde
3881-902 Ovar, Portugal
T: 351 256 579 170
E: ovar.portugal@linpac.com

Romania
LINPAC Packaging Romania SRL
208 Traian Vuia Street, 400397 
Cluj-Napoca, Romania 
T: +4 264 274 135 
E: office.romania@linpac.com

Russia
LINPAC Packaging Russia 
Moscow, Feodosiyskaya 1 bld 16 
T: +7 495 565 3914 
E: info@linpac.ru 

LINPAC Packaging Russia 
Saint-Petersburg,
Kubinskaya str, 84 litera A,B 
T: +7 812 677 96 61 
E: info@linpac.ru

LINPAC Packaging Russia 
Yekaterinburg 
Novosverdlovskaya TEC district, KEDR 
T: +7 922 1930993 
E: info@linpac.ru 

LINPAC Packaging Russia 
Novosibirsk, 630029
Bolotnaya str, 124 
T: +7 383 2881772 
E: info@linpac.ru 

LINPAC Packaging Russia 
Belgorod, Bogdana Hmelnitskogo avenue,  
bld 20/22 office 12 
T: +7 4722 324960 
E: info@linpac.ru 

Slovakia
LINPAC Packaging sro 
Vasinova 61
94901 Nitra, Slovakia 
T: +421 37 7729 198 
E: webenquiry.sk@linpacpackaging.com 

Spain
LINPAC Packaging Infia Spain 
Poligono S.P.1.2., Parecela 5
46530 Puzol, Spain 
T: +34 96 146 5227 
E: webenquiry.es@linpacpackaging.com 

LINPAC Packaging Pravia - Spain 
Vegafriosa, La Calzada
33128 Pravia, Asturias, Spain 
T: +34 98 582 3501 
E: webenquiry.es@linpacpackaging.com 

Turkey
LINPAC Packaging d.o.o. 
Sincan Organize Sanayi Bolgesi
Oguz Cad. No.27
06930 Sincan / Ankara, Turkey
T: +90 312 267 19 97 
E: webenquiry.tr@linpacpackaging.com

United Kingdom
LINPAC Packaging Featherstone 
Wakefield Road, Featherstone
Nr. Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE 
T: +44 (0) 1977 692111 
E: customerservicesuk@linpacpackaging.com

Uzbekistan
LINPAC Packaging d.o.o.
Sincan Organize Sanayi Bolgesi 
Oguz Cad. No.27 
06930 Sincan / Ankara, Turkey 
T: +90 312 267 19 97 
E: webenquiry.tr@linpacpackaging.com
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LINPAC na całym swiecie
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