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AGA apsauginių dujų koncepcija prisidėjo
prie veiklos plėtros
Kai greitojo maisto gamintojas „Bröderna Franzén“ ėmė glaudžiau bendradarbiauti su „Picadeli“,
apsauginių dujų naudojimas tapo savaime suprantamu dalyku. Kadangi salotų galiojimo
terminas pailgėjo, įmonė galėjo gerokai išplėsti savo veiklos srities geografiją.
Bendrovė „Mixum“ AB, valdanti prekių ženklą „Bröderna Franzén“,
yra pirmaujantis greitojo maisto gamintojas Švedijoje. Jų klientai yra
viešbučiai, restoranai, maitinimo įstaigos, taip pat ir maisto produktų
prekybos tinklai (tokie kaip „Ica“, „Coop“ ir „Hemköp“). Bendrovė
taip pat tiekia spagečius ir spagečių mišinius, vidutiniškai 2500
tonų spagečių per metus ir 600–700 tonų bulgur kruopų, bolivinių
balandų, kuskuso ir makaronų. „Mixum“ siūlo virtų luptų kiaušinių,
sumuštinių ir kitų greito paruošimo gaminių.
Apsauginės dujos duoda veiklos galimybių ir kaimyninėje šalyje
2015 m. pavasarį „Picadeli“ tapo „Mixum“ AB daugumos akcijų
paketo valdytoja. „Picadeli“, yra naudojamas „shop-in-shop“
sprendimas, kur pirkėjai gali patys įsidėti salotų, išplėtė savo šviežių
salotų asortimentą, dėl to produkcijos galiojimo laikas tapo svarbiu
klausimu. „Mixum“ apsaugines dujas mažesniais kiekiais naudojo
maždaug 10 metų, tačiau išsiplėtus bendradarbiavimui su „Picadeli“,
jų poreikis ženkliai padidėjo.
– Apsauginių dujų naudojimas mums yra būtinybė, – sako
Magnus Franzén, „Mixum“ vykdomasis direktorius. Jei mes
nenaudotumem apsauginių dujų, mūsų salotų galiojimas būtų
tik 5–6 dienos. Tada tiekimas į tolesnes vietoves mūsų šalyje ir į
Suomiją būtų neįmanomas. Pastaraisiais metais „Mixum“ glaudžiai
bendradarbiauja su „Picadeli“ ir, Magnus Franzén žodžiais, įmonė ir
toliau plės savo veiklą.
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AGA MAP dujos pailgina produktų galiojimo terminą natūraliu būdu
nepaveikdamos skonio, sudėties ar išvaizdos. „Mixum“ naudoja
AGA anglies dvideginio ir azoto mišinį, kur azotas (N2) sudaro 60
%, o anglies dvideginis (CO2) 40 %. Anksčiau pirkdavome jau iškart
sumaišytas dujas balionuose, tačiau šiandien apsauginės dujos
įmonei yra tiekiamos didelėmis cisternomis. Didžiausias privalumas
perkant suskystintą anglies dvideginį ir azotą yra, Magnus Franzén
žodžiais, patrauklesnė kaina, kuri leidžia greitojo maisto įmonei
konkuruoti su kitomis įmonėmis Europoje.
Kodėl savo dujų tiekėju pasirinkote bendrovę AGA?
– Mes bandėme pirkti dujas iš konkurentų, tačiau AGA siūlo
geriausią kompleksinį sprendimą, ir bendradarbiavimas vyko itin
sklandžiai, – teigia patenkintas Magnus Franzén.
„Mixum“ AB, kuri Franzén šeimos buvo įkurta 1989 m. šiandien turi
maždaug 85 darbuotojus. Bendrovė laimėjo kelis apdovanojimus
tokius kaip „Geriausia Östergötland metų įmonė“.
Daugiau apie „Bröderna Franzén“ skaitykite čia www.brodernafranzen.se
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