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Thun, Svájc, 2018 április 5. 

 

A Neopac vállalat új észak-amerikai székhelye és első amerikai 
üzeme Wilson településen 
 
 

Wilson, Észak-Karolina – A gyógyszer- és kozmetikai ipar számára elsődleges 

csomagolásgyártó Neopac US Inc. vállalat az észak-karolinai Wilson településre 

helyezi első amerikai gyártó üzemét és új észak-amerikai székhelyét, jelentette be ma 

Roy Cooper kormányzó. A vállalat a Wilson Corporate Parkban új csúcstechnológiával 

rendelkező létesítményt fog építeni a nagy záróképességű Polyfoil® tubus 

termeléséhez, valamint a helyi önkormányzattal és oktatási rendszerrel 

együttműködve új alkalmazottakat fog képezni.  

 

„Arra törekszünk, hogy olyan jól fizető munkát teremtsünk az embereknek Észak-

Karolinában, amelyben örömüket lelik” – mondta Cooper kormányzó. „A Neopac jó példa 

arra, hogy milyen vállalatokat szeretnénk itt, Észak-Karolinában: minőséget hozó, jól fizető 

munkahelyeket biztosít, valamint kész hozzájárulni az emberek képzéséhez, hogy aztán 

alkalmazza őket.” 

Az amerikai Neopac 2011-ben Delaware-ben került megalapításra a svájci székhelyű 

Hoffmann Neopac AG teljes tulajdonában álló leányvállalataként. Az amerikai Neopac 

vállalat nagy záróképességű tubusokat gyárt gyógyszer- és kozmetikai formulákhoz. Ezzel a 

projekttel a Neopac egy tiszta helyiséggel és nagysebességű tubusgyártó vonallal 

rendelkező új létesítményt fog építeni, amely úttörő szerepet fog betölteni a kis átmérőjű, 

akár 8 ml űrtartalmú Polyfoil® tubusok gyártásában. Ezen vonal teljes éves kapacitása 80 

millió tubust fog jelenteni. A létesítmény elegendő hellyel fog rendelkezni a terjeszkedéshez 

akár négy nagysebességű gyártóvonal számára.  

 

„Az elmúlt két évben részletes felmérést végeztünk egy megfelelő, amerikai üzemi helyszín 

megtalálása érdekében, és örömmel helyezzük új amerikai székhelyünket Wilson 

településre, egy olyan közösségbe, amely tökéletesen megfelel a képzett emberekre, 

támogató önkormányzatra, magas életszínvonalra és a vásárlóinkkal való közelségre 

vonatkozó követelményeinknek” – mondta Mark Aegler, a Hoffmann Neopac AG 

vezérigazgatója.  

 



 

 

„A gyógyszeriparra összpontosító új létesítményünk az észak-amerikai vásárlóink jelenlegi 

és jövőbeni igényeinek való hatékonyabb teljesítésére készít fel bennünket, valamint 

lehetővé teszi számunkra, hogy az európai, magyarországi és indiai létesítményekkel 

közösen a világszintű megoldásokban minden vásárló partnerévé váljunk” – jelentette ki 

Douglas Voreis, a Neopac US Inc. ügyvezető igazgatója.  

 

„Wilson megye erős gyártói jelenléttel rendelkezik, amelyet az erős munkaerőnek és 

infrastruktúrának köszönhet” – mondta Anthony M. Copeland, Észak-Karolina kereskedelmi 

minisztere. „A Neopac többek között a Fresenius Kabi vállalat szomszédságában beköltözik 

a Wilson Corporate Parkba, és megkezdi együttműködését az iskolákkal, közösségi 

főiskolákkal és az NC Works vállalattal annak érdekében, hogy Wilson munkavállalóit a jelen 

és a jövő munkáira képezze.” 

 

A North Carolina Department of Commerce és az Economic Development Partnership of 

N.C. (EDPNC) nagyban hozzájárult a vállalat terjeszkedésére vonatkozó döntéshozatalhoz.   

A projekthez a North Carolina Commerce és az Economic Partnership of North Carolina 

intézményeken kívül egyéb kulcsfontosságú partnerek tartoznak, ideértve a North Carolina 

General Assembly, a North Carolina Community College System intézményeket, Wilson 

megyét, Wilson városát, a Wilson Economic Development Council intézményt és a Wilson 

Properties, Inc. vállalatot.  

 

((Képaláírás: A gyógyszeriparhoz kapcsolódó új amerikai üzem letelepedése az észak-
karolinai Wilsonban)) 
 

 

 

Hoffmann Neopac AG 

A Hoffmann Neopac egy magántulajdonban lévő vállalat, amelynek székhelye a svájci Thunban található. A cég 

minőségi fém- és műanyagcsomagolást gyárt jelenleg négy helyszínen: HOFFMANN fémdobozok Thunban és a 

CMP-n keresztül Hollandiában; Polyfoil® és műanyag NEOPAC tubusok Svájcban és Magyarországon. Hosszú 

ideje vásárlóik a nemzetközi piacon tevékenykedő gyógyszeripari, kozmetikai és fogyasztási termékeket gyártó 

európai és észak-amerikai vállalatok. A vállalat nemrég többségi részesedést szerzett az indai Mumbaiban 

székelő 3D Technopack Ltd. vállalatból, ezáltal biztosítva térnyerését az ázsiai piacon. Az új amerikai üzemmel 

együttesen a vállalat összesen ezer alkalmazottat foglalkoztat, és 1,3 milliárd tubust gyárt.  
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