
Послуги Service plus+



Ветропак випускає упакування, виготовлене зі скла: 

міцного, герметичного, гігієнічного, пластичного, естетичного та 

натурального матеріалу, який  перевершує всі інші види, коли 

йдеться про упакування продуктів харчування та напоїв. Ми 

вкладаємо своє серце та душу у формування скла ось уже понад 

100 років, день за днем, година за годиною. Коли наші фахівці 

передають свою мудрість в скляній упаковці (що вони роблять 

дуже добре та з великим бажанням, оскільки їх знання, досвід 

та сміливість у дизайні є наріжними каменями при кожному 

обговоренні продажів чи проведенні консультацій), вони точно 

знають, що хочуть цим сказати. Все ж таки Ветропак робить 

більше, ніж просто забезпечення якісним склом  та якісними 

послугами: ми надаємо цей додатковий "плюс+". І від цього 

отримують користь не лише клієнти, а й навколишнє середовище. 



Більше, ніж просто скло

Група Ветропак є одним з провідних європейських виробників скляного упакування. Ґрунтуючись 
на наших знаннях, досвіді у виробництві скляної упаковки для продуктів харчування й напоїв 
та широкого спектру послуг Service plus+, ми дуже ретельно і продумано працюємо зі своїми 
клієнтами. Ми розробляємо таку скляну упаковку, яка візуально відображає концепцію продукту 
та  маркетингову стратегію і при цьому повністю відповідає вимогам торгівлі і споживачів.

Комплекс наших послуг "Service plus+" включає розробку дизайну першокласної упаковки, 
високоякісне виробництво і доставку в чітко визначений термін, а також консультації та підтримку 
щодо аналізу пакувальних матеріалів, технології розливу, кондиціонування та закупорювання, 
оздоблення та етикетування і навіть підготовку до оцінки життєвого циклу продукту.

Все, що повинен забезпечувати дизайн

Використання скла викликано різноманітними можливостями дизайну, які воно може 
запропонувати. Скляна упаковка не тільки захищає продукт, що в ній міститься, вона також 
надає йому унікальний характер, завдяки своїй формі, кольору та різноманітним видам 
оздоблення. Іншими словами, вона виділяє продукт та торгову марку і говорить покупцеві,  
що саме йому пропонується – і не тільки завдяки інформації на самій упаковці, але також і  
у вигляді образу, що передає зовнішній вигляд упаковки.

Що для нас означає дизайн

У розумінні компанії Ветропак дизайн повинен призначатися людям та їхнім різноманітним 
потребам. Для нашої компанії дизайн ніколи не розглядався окремо від свого призначення. 
Він повинен служити інтересам тих, кому він призначається, і хто буде ним користуватися.

Дизайн – це мистецтво поєднання 
функціональності з естетичним  

та привабливим виглядом.

Хороший дизайн дає  
можливість продукту самому 

говорити за себе.



Коли справа 
стосується 

економії витрат, 
ми використовуємо 

нетрадиційні 
підходи.

Від ідеї продукту до самого продукту

Коли справа стосується розробки концепцій ексклюзивної скляної упаковки, 
то залучення виробника до інноваційного процесу з самого початку є важливим чинником для 
забезпечення успіху. Розробка дизайну на Ветропак проводиться на основі або наших власних 
проектів, або запропонованих нашими клієнтами, або на основі ідей сторонніх дизайнерів, 
яким доручили цю роботу.

Хто б не виступив з початковою ідеєю, тісна співпраця та координація дій між замовником  
і спеціалістами Ветропак вкрай важлива для її успішної реалізації. Як правило, чим детальнішу 
інформацію про всі вимоги до концепції майбутнього виробу ми маємо, тим швидше  
і ефективніше проходить процес розробки.

Точні тривимірні креслення, включаючи кришечку та етикетку, полегшують замовнику прийняти 
рішення стосовно певних елементів дизайну. На наступних етапах виготовляються моделі  
з дерева або акрилового пластику, або з використанням 3D друку для більшого уточнення. 
А на завершальному етапі випускається прототип, що допомагає доопрацювати модель на 
розливній установці.

Технічні поради від А до Я: наш персонал технічного обслуговування клієнтів надає 
підтримку протягом усього процесу розробки нового типу скляної упаковки. Вони знайомі  
з усіма діючими правилами, нормами, стандартами та законодавством і завжди готові  
прийти на допомогу, коли вперше проводиться розлив в нову модель. І це не все: фахівці 
Ветропак завжди знаходяться поруч, і вони можуть миттєво прибути на місце, коли потрібна 
їхня допомога чи порада.

Час від часу, на шляху до успіху обов’язково виникають питання і проблеми. Але ви завжди 
можете розраховувати на нас як на надійного партнера по упаковці. Якщо ми вже  
почали процес, то не зупинимося, доки не досягнемо нашої кінцевої мети. Наші послуги  
"Service plus+" виходять далеко за межі простого виготовлення скляної тари.

Полегшене скло дозволяє економити на витратах всіх видів: на сировинних матеріалах, на 
вазі продукції чи на  транспортуванні. Завдяки вдосконаленим методам виробництва, скляні пляшки 
та банки стають все легші і легші, не втрачаючи при цьому своєї міцності і своїх виняткових  
якостей. Використовуючи такі методики, як метод кінцевих елементів і різні методи розрахунку 
напружень, Ветропак визначає місця, де скло знаходиться в найбільш деформованому стані, 
і вносить фактично непомітні, але істотні зміни у форму скла на цих ділянках.

Ідеально запаковано: висота піддонів, кількість рядів та термоусадочна плівка – це всі  
ті області, в яких можна знизити витрати, якщо займатися цим належним чином.

Ветропак дає поради та рекомендації своїм 
клієнтам в процесі розробки скляної 

упаковки, від складання початкової концепції до 
узгодження етикетки та кришечки.

Ми знаємо, як 
ви можете зменшити 

шкідливі викиди.



Для наших клієнтів: оцінка життєвого циклу

Вуглецевий слід продукту дає інформацію про кількість викидів СО2, які він генерує протягом 
свого життєвого циклу. Цей ключовий екологічний індикатор стає важливим фактором,  
який все частіше враховується при прийнятті рішень у процесі розробки нових видів упаковки.

Вуглецевий слід продукту залежить від наступних факторів:
– ваги скляної тари;
– частки склобою при виробництві;
– відстані до заводу, де проводиться розлив;
– виду транспортування: автомобільний чи залізничний;
– рівня переробки вторсировини в державі.

Впливають й інші фактори: продукт одноразового багаторазово 
використання; тип кришечки; етикетка та канал розповсюдження. Отже, 
для досконалої оцінки життєвого циклу продукту, необхідно враховувати 
повністю всі його параметри: від сировини до вторинної переробки. 

Для оцінки життєвого циклу Ветропак використовує модель "від колиски до колиски", яка 
відображає весь життєвий шлях пакувального продукту. Такий підхід дозволяє оцінювати 
окремі альтернативні варіанти і сценарії для наших клієнтів. Кожен параметр життєвого 
циклу можна варіювати, що дозволяє нам та замовнику спільно працювати над розробкою 
оптимального пакувального рішення.

Ветропак: найвища якість для Ваших цінностей 

Група Ветропак – один із провідних європейських виробників скляної тари. Більше трьох тисяч 
співробітників працюють на восьми заводах в Швейцарії, Австрії, Чехії, Хорватії, Словаччині, 
Україні та Італії. На склозаводах групи Ветропак, які відповідають стандартам ISO 9001, налічується 
18 скловарних печей з сумарною виробничою потужністю 4000 тон скляної тари на добу. 

Скло для найвищих вимог. Група Ветропак забезпечує своїх клієнтів в галузі напоїв та 
продуктів харчування скляною тарою найвищих стандартів. Така упаковка зберігає вміст в безпеці 
та забезпечує належний  рівень якості для реалізації маркетингових стратегій. Послуги Ветропак 
варіюються від дизайну упаковки до виробництва, від логістики до технічних консультацій. 

Лідер в галузі охорони навколишнього середовища. Ще в 1970-х роках компанія 
Ветропак впровадила у Швейцарії систему переробки використаного скла, ставши таким  
чином піонером в скло переробці. При запровадженні утилізації склобою разом з постійними 
інвестиціями в сучасне виробниче обладнання, група Ветропак суттєво знизила за останні 
десятиріччя споживання сировини й енергоресурсів, а також викиди шкідливих речовин. 
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Ми знаємо, як 
ви можете зменшити 

шкідливі викиди.



Контактні адреси 
Збут

Швeйцapiя

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Факс +41  44 863 34 45
marketing.ch@vetropack.com

Австрія

Teлeфoн +43 2757 7541
Факс +43 2757 7541 202
marketing.at@vetropack.com

Чeхiя

Teлeфoн +420 518 733 111
Факс +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.com

Словaччинa

Teлeфoн +421 32 6557 111
Факс +421 32 6589 901
marketing.sk@vetropack.com

Хорвaтiя, Словeнiя  
Бocнiя-Гepцeгoвинa  
Сepбiя, Монтeнeгро  
Мaкeдонiя

Teлeфoн +385 49 326 326
Факс +385 49 341 154
prodaja@vetropack.com

Укpaїнa

Teлeфoн +380 44 392 41 43
Факс +380 4597 311 35
sales.ua@vetropack.com

Італія

Teлeфoн +39 02 458771
Факс +39 02 45877714
sales.it@vetropack.com

Інші кpaїни Зaхідної Європи

Teлeфoн +43 7583 5361
Факс +43 7583 5361 225
export.west-europe@vetropack.com

Інші кpaїни cxiдної Європи

Teлeфoн +420 518 603 111
Факс +420 518 612 519
export.cz@vetropack.com
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