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אריזה

חתמה  אריזה  שיטות  הנדסת  דויטש  חברת 
לאחרונה על חוזה לאספקת מכונות אריזה ייחודיות 
 ”eco-pack” חברת  של  הבינלאומי  החקלאי  לשוק 

גרין בוקס. 
יוסף דויטש, מנכ”ל חברת דויטש, מסר “הפרויקט 
המשותף עם חברת eco-pack מרגש והנו יוצא דופן 
בהם  גדולים,  פרויקטים  למרות  ובמורכבותו.  בגודלו 
לנו  מציב  הנוכחי  הפרויקט  בעבר,  מעורבים  היינו 
אתגרים שטרם נתקלנו בהם ואנו נרגשים להיות חלק 
מהצוות הביצועי של חברת אקו-פק מסביב לעולם”.

אקופק גרין בוקס הנה חברה ישראלית בעלת פטנט 
אשר  וסביבתי,  יעיל  חדשני,  אריזה  מגש  בינלאומי: 
והקירור  ההובלה  האריזה,  מעלויות   70  % עד  חוסך 

של תוצרת חקלאית. “אקופק גרין בוקס” היא בעלת 
זכות על פטנטים בכל העולם. פטנטים אילו מהווים 
היתרונות  בזכות  והמחזור,  האריזה  בתחום  מהפכה 
סביבתי  מיתרון  נהנה  המגש  והסביבתיים.  הכלכליים 
משלב   – חייו  כל  לאורך  ירוק  מוצר  בהיותו  בולט 
של  האריזה  מגשי  המלא.  מחזורו  שלב  ועד  הייצור 
אקופק ניתנים לשימוש רב פעמי ולמחזור. הם עשויים 

מחומרים ממוחזרים, כאשר צריכת האנרגיה לייצורם 
ומחזורם, נמוכה בהרבה מהפתרונות הקיימים כיום. 
מיליארדי  במאות  היום  נאמד  בעולם  האריזות  שוק 
דולרים כאשר רק בישראל מדובר בהיקף של למעלה 

ממיליארד ארגזים בשנה - ארגזי קרטון ופלסטיק.
מסר  הימן,  יוסי  בוקס,  גרין  אקופק  חברת  מנכ”ל 
עולמית  מהפיכה  לבצע  הוא  אקופק  של  “החזון 
בעולם השינוע והאריזה. חברת אקופק עומדת לבצע 
מהפיכה ירוקה וכלכלית, הפטנט שרשמנו ישנה את 
החקלאי  והייצוא  האריזה  בתחום  החשיבה  צורת 
לשרותינו  לצרף  שמחים  אנו  כולו.  ובעולם  בישראל 
שיטות  הנדסת  כדויטש  בתחומה,  מצטיינת  חברה 
ומהמקצועיות  מהפתרונות  מאוד  ומרוצים  אריזה, 

אשר הפגינו במהלך פיתוח המוצר”.
לאומי  בין  הנו  הפרויקט  כי  מסביר  דויטש 
שיווק  רשתות  מול  פועלת  פק  אקו  וחברת 
את  אליהם  להביא  כדי  בעולם  מובילות 
גודל  את  יותר  טוב  להבין  “בכדי  הפתרונות. 
עם  בלבד  הפיילוט  ביצוע  לשם  הפרויקט, 
עלינו  היה  אחת,  אמריקאית  שיווק  רשת 
לספק 3 מכונות בזמן קצר ביותר. כמובן, כיוון 
שכמו לרוב הלקוחות של eco-pack, גם כאן 
מרחוק  ותמיכה  שירות  מערך  מתכננים  אנו 
למכונות אלו. מדובר על אספקה של מאות אם 

לא אלפי מכונות”. 
שהראש  מתברר  בהצלחה,  להם  נאחל  אנו 

היהודי ממשיך להמציא לנו פטנטים...

eco-pack דויטש תספק מכונות אריזה חדשניות וחסכוניות של

מותג “תבליני מימון” 
עבר מיתוג מחדש

אלה  בימים  נכנס  מימון”  “תבליני  מותג 
לעשור העשירי להיווסדו ויוצא במהלך שיווקי 
רחב היקף, הכולל מיתוג מחדש - השקת לוגו 
האריזות  ליין  והשקת  לאריזות  חדש  ועיצוב 
ב-6 גדלים וסוגים המותאמים לרמת הביקוש 
היקף  השונים.  התבלינים  של  והצריכה 

ההשקעה הכולל במהלך הוא כמיליון ₪. 

טני  הסבא  בידי  נוסד  מימון”  “תבליני  מותג 
לפעול  החל  בטוניס,   1922 בשנת  ז”ל  מימון 
בבאר שבע בשנות ה-50 עם עלייתו של מימון 
ז”ל ארצה והמשיך עם בנו אברהם מימון אשר 

ייסד את חזון תעשיית התבלינים. 
התבלינים  בשוק  מוביל  מימון”  “תבליני 
בשוק הקמעונאי )המבורקד(, בנתח שוק של 
30% )פי 2.5 מהמותג שאחריו, עם 12%( - לפי 
נתוני סטורנקסט 2012. החברה צומחת באופן 
וב-14 השנים האחרונות הכפילה את  מתמיד 
מכירותיה בכל 4 שנים. לחברה 187 תבלינים 

ותערובות מתוכם 87 לצרכן הפרטי. 
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מכונות לאריזה בליסטר
"ultra clean" מכונות מילוי ואטימה ברמת ניקיון
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