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Oberdiessbach, 2019. május 17. 

 

A Neopac megnyitja az első amerikai létesítményét, és 

nagysebességű tubusgyártósorán helyszíni bemutató túrákat és 

bemutató darabokat kínál 
 

Wilson, N.C. megnyitása A létesítmény VIP vendégek számára gyártósori bemutatókat 

biztosít; a vállalati vezetés interjúkon vesz részt és beszédeket tart 
 

Wilson, Észak-Karolina, USA – Hoffmann Neopac, iparágak és alkalmazások széles köre számára kiváló 

minőségű csomagolást nyújtó globális szolgáltató, hivatalosan május 16-án csütörtökön ünnepélyesen 

megnyitotta első amerikai létesítményét, amely eseményen felsővezetők tartottak túrákat, bemutatókat 

és beszédeket. Elsősorban a kis átmérőjű tubusokra összpontosítva, a Wilson, NC 37000 négyzetláb 

(3437,41 négyzetméter) méretű gyárában nagysebességű tubusgyártósorral büszkélkedhet, amely 

évente mintegy 80 millió tubust képes előállítani, valamint van hely több további csomagoló-gyártósor 

számára is. 

 

A nagyszabású megnyitón a vezetett túrákon bemutatták a létesítmény kényelmi funkcióit, 

felszereltségét és potenciális terméktermelő portfólióját. Több mint egy tucat Neopac-ügyfelünk és 

mintegy 30 közösségi VIP tag, a Kereskedelmi Kamara tagjai és stratégiai partnerek vettek részt a 

nagysebességű tubusgyártósor bemutatásában, amely jelenleg a cég Twist’n’use™ tubusának 13,5 mm-

es változatát gyártja, ez egy kis térfogatú egydózisos megoldás, amelyről a kupakot lecsavarva az 

visszazárhatatlanul kinyílik. 

 

Az új létesítménnyel a Neopac az észak-amerikai piac igényeit leginkább kielégíteni képes vállalattá vált 

kettős kapacitással: a kis tubusok területén jelentkező hiány miatt, különösen a gyógyászati, kozmetikai 

és állat-egészségügyi ágazatokban, valamint az olyan új alkalmazások, mint a kender alapú krémek és 

folyadékok esetében.    

 

A Neopac legfontosabb vezetőinek beszédei között hallható volt a Mark Aegler, a Hoffmann Neopac AG 

vezérigazgatójának bevezetője; Douglas Voreis, a Neopac U.S. ügyvezető igazgatójának létesítményről 

adott áttekintése; és a Neopac Packaging Pharma NA értékesítési vezetője, Richard Misdom által tartott 

termékekről és kapacitásokról szóló beszéde. 

 



 

 

„Az új gyártóüzem megnyitása óriási sikert aratott és tovább erősítette az észak-amerikai piacon való 

jelenlétünket” - mondta Martina Christiansen, a Hoffmann Neopac Pharma értékesítési és marketing 

ügyvezető igazgatója. „Az üzemben tartott vezetett túrák, élő bemutatók és informatív beszédek során a 

vendégek első kézből láthatták a korszerű Wilson létesítmény és tehetséges csapata által kínált vezető 

technológiát és innovációt.”    

# # # 

 
A Hoffmann Neopac 

 

A Hoffmann Neopac egy magántulajdonban lévő vállalat, amelynek központja a svájci Thun városa. A 

csoport kiváló minőségű fém és műanyag csomagolást gyárt hat helyszínen: HOFFMANN 

konzervdobozokat Thun városában és CMP konzervdobozokat Hollandiában; Polyfoil® és műanyag 

tubusokat a NEOPAC vállalattal Svájcban, Magyarországon és az Egyesült Államokban, a 3D Neopac 

vállalattal pedig Indiában. Régi ügyfelei közé tartoznak a nemzetközileg aktív gyógyszerészeti, 

kozmetikai és fogyasztási cikkek gyártói az európai és észak-amerikai és ázsiai piacokon.  

 

Az Egyesült Államokban kialakított, új termelési létesítményével a Neopac mintegy 1250 munkavállalót 

foglalkoztat, és 1,3 milliárdos tubuskapacitást tudhat magáénak. A vállalat mind a gyártási 

folyamatokban, mind a vállalati kultúrában, köztük a környezetbarát tudatos csomagolási portfólióban is 

elkötelezett a fenntarthatóság iránt.  

 

További információért látogasson el a www.neopac.us weboldalra. 

 

Kapcsolatfelvétel 

 

Cornelia Schmid | cornelia.schmid@neopac.com  |  T: +41 31 770 12 40 
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Hoffmann Neopac AG 

Burgdorfstrasse 22 

3672 Oberdiessbach  

Switzerland 

 

www.neopac.com 

Neopac Hungary Ltd.  

Hoffmann str. 1 

4031 Debrecen 

Hungary 

 

www.neopac.com 

Neopac US, Inc. 

4940 LAMM ROAD 

WILSON, NC 27893 

USA 

 

www.neopac.us 

 
3D Technopack Pvt. Ltd. 
Survey No B/1 
Village Athal, Naroli Road 
Athal - Silvassa 396230 
UT of Dadra & Nagar Haveli 
India 

 

www.3d-neopac.com 
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Hoffmann Neopac AG 

Eisenbahnstrasse 71 

3602 Thun  

Switzerland 

 

www.hoffmann.ch 
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