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In een eerdere nieuwsbrief berichtten wij u over de huidige situatie in de markt. Zoals verwacht
zijn de prijzen nog verder gestegen en ziet het er niet naar uit dat dit op korte termijn zal
stabiliseren c.q. dalen, integendeel.
Termen als ‘Force Majeur’ en ‘Supply Shortage’ worden veel gebruikt. Het aanbod in de markt is
zéér krap wat de prijs doet stijgen, dit aanbod zal het aankomende kwartaal niet snel aangevuld
worden omdat grote PE producenten een geplande onderhoudsperiode hebben.
Conclusie: de stijgende lijn v.w.b. prijzen zal naar verwachting worden aangehouden.

DIKTE REDUCTIE EN SLIMME VERPAKKINGSVORMEN ALS
BESPARING TEGEN OPLOPENDE GRONDSTOFPRIJZEN.

Bij Vercom wordt niet alleen gekeken naar vandaag,
maar vanzelfsprekend ook naar de toekomst.
Belangrijke beslissingen met het oog op de toekomst
hebben ertoe geleid dat tot op de dag van vandaag

Uw verpakking is onze passie!

hoogwaardig PE verpakkingsmateriaal en folie tegen
een zeer scherpe prijs kunnen worden aangeboden.
Daar kunt u van op aan!

Zoals eerder benoemd, is het in deze marktsituatie dus nóg belangrijker geworden om op
andere manieren te besparen. Waar Vercom International zeer sterk in is, is dikte reductie.
Laat u daarom adviseren door één van onze verpakkingsspecialisten en neem contact met ons
op. Wij gaan graag voor u aan de slag om uw pakket verpakkingsmaterialen waar nodig te
optimaliseren en zo het beste uit uw pakket te halen. Niet alleen door dikte reductie, maar ook
door slimme verpakkingsvormen zoals bijvoorbeeld Easy Open zakken op pijp die uw
verpakkingsproces versnelt of liners met schuine bodemseal waardoor product niet meer onder
de inslag van de liner terecht komt.

Voor verdere vragen bent u van harte welkom bij ons!
Vercom International
+31 (0)75 642 02 14
sales@vercom.nl

Vercom Belgium bvba
+32 (0)3 808 18 95
info@vercombelgium.be
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