PILLOPAK BV ILMOITTAA MYYVÄNSÄ ALLISON BOARD®:N ELTETE TPM OY:LLE
ALLISON board® esiteltiin visuaalisen viestinnän markkinoille neljä vuotta sitten. Nyt
ALLISONista on kasvanut hyvin tunnettu brändi yli 20 eri maassa. Kiitos siitä kuuluu
lojaaleille asiakkaille ja jälleenmyyville yhteistyökumppaneille. Volyymitarpeen
kasvaessa myös resurssien kasvua tarvitaan. PilloPak on hyvin menestyksekäs
ydinliiketoiminnassaan ja haluaa keskittyä kevyisiin pakkausmateriaaleihin.
Siksi PilloPak ilmoittaa tänään, että ALLISON board® toiminta on myyty nyt Eltete
TPM:lle.
Eltetellä ALLISONilla on paras mahdollisuus kasvaa myös tulevina vuosina. Kaikki
ALLISON tuotteet siirtyvät Eltete TPM:n graafisen osaston De-Millin alaisuuteen
1.1.2016 lähtien. Eltete Groupin toimitusjohtaja Bo Österman lisää: ”Tämä hankinta
sopii hyvin meidän ”3R” (Reduce – Replace - Recycle) strategiaamme. Meillä on suuret
odotukset tulevaisuuden suhteen ALLISON board®in kysynnän kasvulle ja olemme siksi
avaamassa uuden tehtaan tuottamaan viscom board tuotteita ja korkealaatuisia
pakkausmateriaaleja Frankfurtin alueelle, joka sijaitsee keskellä Saksaa.”
Käyttämällä samaa tuotantolinjaa, menetelmiä ja raakamateriaaleja, ALLISONin korkea
laatu on taattu. Voit edelleen luottaa siihen, että ALLISON board®in täysi fokus on
kasvattaa liiketoimintaansa yhdessä uusien tuotteiden ja palveluiden kanssa. Teille
tullaan aina ilmoittamaan uusista mahdollisista kehityskohteista.
Kiitämme Teitä osallistumisesta ALLISONin menestymiseen!
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Eltete TPM Oy
Eltete TPM:llä on ilo toivottaa ALLISON tervetulleeksi samalla odottaen kovasti tulevaa alkusysäystä D-Boardin että
ALLISONin liiketoiminnalle.

Eltete Group maailmalla:
Eltete TPM Oy (Transport Packaging Materials) on kansainvälisesti toimiva kartonginjalostaja ja 100 % kierrätettävien
kuljetuspakkausmateriaalien valmistaja. Yli 40 vuoden kokemuksella myyntiorganisaatiomme pystyy tarjoamaan
innovatiivisia ja korkealaatuisia kartongista valmistettuja pakkausratkaisuja yli 60 maassa. 21 tuotantoyksikköämme 15 eri
maassa takaavat osaltaan sen, että Eltete TPM on yksi maailman johtavia kulmasuojien sekä pakkausratkaisujen tuottajia.
Oma koneenrakennusyksikkömme takaa sen, että pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaittemme erikoistoivomuksiin.
Eltete Group sisältää 5 eri osastoa: Pakkausmateriaalit, Koneenrakennus, Laminaattituotteet, Rakennusmateriaalit ja
graafinen osasto De-Mill, joka valmistaa D-Board tuotteita.
Lisätietoa: www.eltete.com ja www.demill.fi

Eltete TPM Oy
P.O.BOX 94 (Varastokuja 5)
09700 Loviisa
+358 10 505 6490
info1@eltete.com ja info@demill.fi

PilloPak BV
PilloPak on johtava kansainvälinen kevyiden pakkausmateriaalien tuottaja, markkinoija ja toimittaja, joka on erikoistunut
erityisesti pakkauksiin. ALLISONin myynti on osa PilloPakin tarkoitusta keskittyä enemmän kevyisiin
pakkausmateriaaliratkaisuihin. ” Luotan siihen, että ALLISON jatkaa kukoistustaan Elteten omistuksessa”, kertoo PilloPakin
toimitusjohtaja Jan Tuininga.
Lisätietoa: www.pillopak.nl

