HÂRTIE UZ ALIMENTAR

AFACERI POLIGRAFICE

nr. 223 decembrie 2016

Privim cu
încredere
spre viitor
Cu aproape două decenii de experienţă în
domeniul ambalajelor, Tiger Someş poate afirma
fără rezerve că în momentul de faţă este cel mai
mare producător de hârtie înnobilată cu polietilenă
din țară şi poate să privească cu încredere spre
viitor, venind în întâmpinarea cerinţelor variate ale
pieţei şi oferind consumatorilor o paletă variată
de produse de cea mai bună calitate în domeniul
ambalajelor din hârtie.
Am avut plăcerea să întâlnim echipa Tiger
Someș la PackExpo, eveniment care a avut loc în
Bucureşti la Romexpo, în luna octombrie a acestui
an. Tiger Someş trage un semnal de alarmă atât
clienţilor cât şi consumatorilor să ia în considerare
că sănătatea şi siguranța consumatorilor ar trebui
să fie primordiale
de Ligia Ciornei

Reporter AFP: Ne puteţi spune câteva cuvinte
despre firma dumneavoastră?
Andrei Bradea, Country Sales Manager, Tiger
Someş Impex S.A.: Firma Tiger Someş are sediul
în Dej - judeţul Cluj - şi este un producător de
hârtie înnobilată cu polietilenă, mai exact de hârtie
pentru uz alimentar. Discutăm despre cel mai mare
producător de hârtie de acest tip din Europa de Est,
cu o capacitate de producţie de peste 1 000 de tone
de hârtie de ambalaj alimentar pe lună şi cu o cifră
de afaceri de peste 25 de milioane de euro pe an.
Tiger Someş este un producător care respectă în
totalitate normele legislative române şi legislaţia în
vigoare pentru uzul alimentar, fiind un producător
care se respectă şi care investeşte foarte mult în
această latură. Suntem prezenţi pe piaţa română în
supermarket-uri, hipermarket-uri, mezelării, cofetării
şi patiserii. Firma se bazează foarte mult pe activităţile
de export, aproximativ 60% din producţie fiind
destinată exportului pe pieţe precum Franţa, Italia,
Ungaria, Bulgaria.
Reporter AFP: În ce mod colaboraţi cu ţările pe
care le-aţi menţionat?
A.B.: Noi colaborăm cu agenţi de distribuţie din
ţările respective, care la rândul lor distribuie hârtia
noastră de ambalaj clienţilor finali.
Reporter AFP: Colaboraţi şi cu alte ţări din afară
Europei?
A.B.: Momentan colaborăm doar cu ţări europene.
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Costul transportului este prea ridicat pentru ca un
export în ţări mai îndepărtate să fie rentabil, având
în vedere faptul că preţul acestui produs este unul
redus.
Reporter AFP: Ce ne puteţi spune despre
echipamentele pe care le utilizaţi?
A.B.: În fiecare an investim în echipamente,
încercând să creştem productivitatea utilajelor pe
care le avem pentru a putea veni în întâmpinarea
clienţilor din piaţă. Unul dintre utilajele noi pe care le
avem de acum aproximativ 2 ani este un utilaj care
înnobilează hârtia cu polietilenă, astfel permiţând o
reciclabilitate mai mare deoarece în această industrie
trebuie să fim atenţi şi alerţi cu privire la impactul
asupra mediului. Acest produs ne ajută în acest sens,
deoarece cu el se desprinde hârtia de folie şi astfel
se pot recicla separat atât hârtia cât şi folia. Tot ca şi
noutate implementăm un sistem de alimentaritate IFS,
un sistem care va oferi certitudinea clienţilor noştri
că lucrează cu o firmă care are implementate toate
standardele de alimentaritate, pentru că aici vorbim
despre alimente şi despre siguranţa alimentelor. Un
produs precum un mezel sau o brânză poate fi foarte
bun, însă dacă nu este împachetat corect pot apărea
probleme mari.
Reporter AFP: Vă adresaţi exclusiv industriei
alimentare?
A.B.: Nu. Hârtia noastră poate fi folosită pentru
o gamă mult mai variată de ambalaje şi pungi, însă
industria alimentară este unul dintre cei mai mari
consumatori. Totodată este o industrie frumoasă în
cadrul căreia oamenii îşi pot prezenta produsele şi
povestea lor printr-un tipar şi un ambalaj atractiv.
Procesul de a se ajunge la un produs final este unul
plăcut şi interesant, eu fiind un agent de vânzări mă
întâlnesc cu clienţi care sunt dornici şi încântaţi să-mi
povestească ce idee au pentru ambalaj, ce înseamnă
pentru ei un logo sau o imagine şi astfel se creionează
o idee care să le fie benefică din punct de vedere
vizual, emoţional dar şi financiar.
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Reporter AFP: Care este părerea dumneavoastră
cu privire la modul în care a evoluat această industrie
în Europa şi în special în România?
A.B.: Ţările dezvoltate din Europa putem spune
că sunt cele care ne influenţează pe toţi atunci când
vine vorba despre evoluţia acestei industrii, însă spre
plăcuta mea surprindere România a evoluat foarte
mult în acest sens şi încearcă să ţină pasul cu tot
ce se întâmplă în afară. S-a dezvoltat în primul rând
datorită supermarket-urilor şi hipermarket-urilor care
au venit cu un nivel înalt de calitate a produselor, a
standardelor şi a prezentării şi astfel piaţa a trebuit
să se dezvolte şi să aspire mai mult spre calitate.
Acest aspect ne-a ajutat să evoluăm şi ca ţară şi ca
mentalitate, nu doar în domeniul ambalajelor ci în
toate domeniile.
Reporter AFP: Ce mesaj doriţi să le transmiteţi
cititorilor noştri?
A.B.: Îmi doresc ca oamenii din acest domeniu
să înţeleagă nevoile oamenilor şi să lupte pentru
siguranţa alimentelor. Fiecare parte a produsului - de
la ambalaj până la etichetă - poate avea un impact
pozitiv sau negativ asupra acestuia, iar oamenii trebuie
să înceapă să fie mai selectivi şi să tindă spre calitate,
deoarece astăzi avem cu adevărat opţiuni şi libertatea
de a alege. Calitatea este de o importanţă enormă
pentru că doar astfel ne putem asigura de faptul că
atât un magazin mic cât şi un hipermarket pot oferi
produse ambalate la acelaşi standard şi cu aceleaşi
considerente faţă de sănătatea consumatorului.
Reporter AFP: Vă mulţumim pentru timpul acordat
şi pentru cuvintele dumneavoastră.
A.B.: Vă mulţumesc şi eu.
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