® MAPAX ir The Linde Group reģistrēta preču zīme.

Falengreen A/S: MAPAX® risinājumi ir
rentabli un vienkārši
– Ja, piemēram, mocarellu nepako aizsargatmosfērā, siers sāk
pelēt jau 2 līdz 3 dienu laikā, saka Ole Rasmusens, uzņēmuma
Falengreen ražošanas vadītājs. Kad tiek izmantotas AGA
piegādātās MAP gāzes, mocarella saglabājas nevainojami vairāk
nekā 3 mēnešu garumā.
Pakošana aizsargatmosfērā (MAP) ir neatņemama dāņu pārtikas
un dzērienu ražotāja Falengreen A/S darbības daļa. Katru gadu
24 darbinieku uzņēmums saražo aptuveni 3500 tonnas siera.
Falengreen rīvētie sieri ir tirgus līderi Dānijā, nodrošinot 95%
no visiem uzņēmuma pārdošanas ienākumiem. Šķirnes sieri tiek
importēti no visas Eiropas un izplatīti visos Dānijas pārtikas veikalu
tīklos, kā piemēram, COOP un Dansk supermarked, kā arī vairākos
tīklos Zviedrijā un Vācijā.
Taču siers nav vienīgais Falengreen produkts – uzņēmums tirgo
arī vairākus piena produktus, lietošanai gatavo pārtiku, alkoholu,
riekstus, atspirdzinošos dzērienus un sulas. Uzņēmums ir faktiski
lielākais privāto preču zīmju sulu piegādātājs Dānijā.
Sadarbība darbojas kā labi eļļots mehānisms
AGA nodrošina Falengreen ar MAPAX® risinājumu jau 10 gadus.
Falengreen izmanto slāpekli un ogļskābo gāzi, lai saglabātu
produktus svaigus ilgāku laiku. Gāzu proporcijas atšķiras atkarībā
no siera veida. Pēc Rasmusena teiktā, sadarbība ar AGA norit gludi.
Gāzes ir ne tikai ļoti nepieciešamas, bet to cenas ir pat izdevīgākas
par konkurentu piedāvāto:

www.aga.lv

– Mums pat nav jāatceras par gāzes pasūtīšanu, jo datorsistēma
paziņo gāzes apjomus AGA. Kad mūsu divām gāzes tvertnēm ir
nepieciešama uzpilde, AGA to veic bez jautāšanas, saka mums
Rasmusens.
Uzņēmumu ar nosaukumu DKI A/S 1980. gadā dibināja Ole
Falengrēns Nīlsens, taču 2010. gadā tas ieguva savu tagadējo
vārdu. Falengreen ir saņēmis daudzus apbalvojumus, tajā skaitā
vairākas Gazelle balvas no Dānijas uzņēmējdarbības laikraksta
Børsen. Falengreen A/S ir DKI Group daļa, kura sastāv no 10
dažādās jomās dorbojošamies uzņēmumiem.
Lasiet vairāk par Falengreen
Lasiet vairāk par MAPAX® priekšrocībām
Lai uzzinātu plašāku informāciju, sazinieties ar:
Ole Rasmussen
Ražošanas vadītājs, Falengreen A/S
Tālrunis: +45 616 32 116
E-pasts: ora@falengreen.com
Flemming Kay
AGA pārtikas segmenta vadītājs
Tālrunis: +45 40 54 99 10
E-pasts: flemming.kay@dk.aga.com

