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NEWSLETTER DLA KLIENTÓW  I PARTNERÓW FACH-PAK !

WSPANIAŁE WSPOMNIENIA 
PO RIGA FOOD 2014 

Istne szaleństwo! 4 dni robocze, łącznie ponad 40 godzin na 
stoisku, dziesiątki filiżanek kawy, liczne prezentacje, setki 
rozmów, tłumy gości i wiele wspaniałych i niezapomnianych 
wrażeń – tak właśnie wyglądała tegoroczna edycja Riga Food! 
W dniach od 4 do 7 września po raz kolejny w Rydze zawitały 
największe w krajach bałtyckich targi spożywcze. Po trzyletniej 
przerwie swoje stoisko ponownie wystawił FACH-PAK, który 
reprezentowany był przez litewski oddział FACH-PAK Baltic. Na 
naszym stoisku zaprezentowaliśmy opakowania transportowo-
magazynowe przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z 
żywnością. Szczególną popularnością cieszyły się ażurowe 
pojemniki do pieczywa oraz składane pojemniki pozwalające 
na oszczędność miejsca w magazynowaniu i transporcie. Poza 
tym odwiedzający na własne oczy mogli się przekonać na 
własne oczy o wysokiej jakości nowej linii pojemników z serii 
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Klienci: FACH-PAK 
firmą godną zaufania.!

 Z satysfakcją informujemy, że 
otrzymaliśmy certyfikat „FIRMA 
GODNA ZAUFANIA”.  
Certyfikat przyznawany jest 
przedsiębiorcom za 
nieposzlakowaną opinię wśród 
klientów, etykę w prowadzeniu 
działalności biznesowej oraz 
rzetelne podejście do 
zobowiązań wobec klientów i 
kontrahentów. !
Fundacja Firm 
Rodzinnych -     
FACH-PAK wśród 
członków!

 Z radością informujemy, że 
dnia 28 maja 2014 firma 
FACH-PAK dołączyła do 
Fundacji Firm Rodzinnych, 
która ma na celu wzmocnienie 
pozycji tego typu firm na 
rynku. Rodzinny biznes jest 
jedyny w swoim rodzaju. 
Fundacja skupia rodzinne 
przedsiębiorstwa, integruje je, 
pomaga rozwiązywać 
problemy związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, służy też 
wymianie doświadczeń między 
rodzinnymi 
przedsiębiorstwami. 
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KT L c z y o w y t r z y m a łośc i s k r z y n i o p a l e t y B i g - B ox . 
Prezentowaliśmy także naszą paletę typu EUROPAL, która ze 
względu na swoją konstrukcję i wysoką wytrzymałość idealnie 
nadaję się do pracy jako alternatywa dla palety higienicznej, ale 
także jako paleta heavy duty. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nasze stoisko 
odwiedziła ogromna ilość naszych wschodnich klientów, min z 
Rosji, Kazachstanu, Białorusi i Ukrainy, z którymi w sobotni 
wieczór podczas wykwintnej kolacji w przepięknym centrum 
starego miasta podsumowaliśmy, już mniej oficjalnie naszą 
współpracę i porozmawialiśmy o wspólnych planach 
biznesowych na najbliższy czas. 
- To była wielka przyjemność, móc poznać i gościć wszystkich 
naszych kluczowych wschodnich partnerów biznesowych. 
Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować wszystkim 
naszym klientom i partnerom za zaufanie do naszych usług i 
produktów. Dzięki Wam budujemy naszą silną pozycję na euro-
azjatyckim rynku opakowań transportowo-magazynowych – 
powiedział Tomasz Budrewicz z FACH-PAK. 

Jeszcze sprawniejszy serwis FACH-PAK
 Powołaliśmy do życia specjalny zespół, składający się z 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, która zapewnia serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. Możliwie szybko realizujemy  
zlecenia wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka reakcja.
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Nowa strona i sklep 
internetowy!

      Uruchomiliśmy nową stronę 
internetową. Życzymy Państwu 
przyjemnego surfowania i 
zapraszamy do dzielenia się z 
nami sugestiami oraz uwagami. 
Tworząc nowy serwis, 
bazowaliśmy na szerokiej analizie 
opinii naszych Klientów, dzięki 
czemu zaktualizowana witryna 
jest intuicyjna, przyjazna oraz 
wyjątkowo bogata w informacje, 
opinie i szczegółowe opisy 
oferowanych przez nas 
produktów. Wychodząc 
naprzeciw najnowszym trendom 
w sprzedaży dla klientów 
detalicznych otworzyliśmy także 
podręczny sklep internetowy, 
dzięki któremu zawsze będą 
mogli zamówić oczekiwany 
produkt w prosty i przyjemni 
sposób. !
FACH-PAK wkracza na 
rynek Automotive!

     Udziałem w Auto Forum 
Suppliers’ Day 2014, którego 
tegoroczna edycja odbyła się w 
dniach 25-26 czerwca w Legnicy 
nasza firma oficjalnie wkroczyła 
na rynek dostawców branży 

KONTAKT: 
marketing@fach-pak.pl 
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