NOPA NORDIC

Największy
skandynawski
producent marek
własnych
Firma Nopa Nordic jest największym i wiodącym w
krajach nordyckich producentem marek własnych
środków do prania, środków czystości, środków do
mycia naczyń i środków do pielęgnacji ciała

Firma Nopa Nordic została założona przez Nielsa Thostrupa
w 1964 roku i do dnia dzisiejszego pozostaje firmą rodzinną.
Obecnie zatrudniamy kadrę kierowniczą i profesjonalny zarząd,
które gwarantują nieprzerwane ukierunkowanie firmy na
długoterminowy rozwój, ciągłość prowadzonych działań i wysoki
poziom stabilności. Jesteśmy solidnym przedsiębiorstwem z
wysokim ratingiem kredytowym i dobrą płynnością finansową,
co pozwala nam – w razie konieczności – inwestować w nowe
moce wytwórcze.
Nasze zakłady produkcyjne są zlokalizowane na terenie Danii.
Jako spółka jesteśmy częścią rodziny Nopa Nordic, obejmującej
także spółki zależne w Szwecji i Niemczech oraz spółkę Allison
A/S, której silny profil środowiskowy i ekologiczny stanowi
idealne uzupełnienie wyjątkowego doświadczenia firmy Nopa
Nordic A/S w zakresie zrównoważonego rozwoju i etykietowania środowiskowego. Firma Nopa Nordic jest ponadto
współwłaścicielem Chemical Flacer, włoskiej firmy produkującej
tabletki do zmywarek.
Te obszary kluczowe stanowiły część kodu DNA naszej firmy od
dnia jest powstania i dzisiaj są głównymi czynnikami sukcesu
Nopa Nordic jako producenta szerokiego wachlarza ekologicznych rozwiązań, popartych najobszerniejszą na rynku wiedzą i
doświadczeniem w zakresie produktów z oznakowaniem ekologicznym dla skóry wrażliwej.
Świadomość środowiskowa miała także duży wpływ na naszą
produkcję, z której całkowicie wycofane zostały drobne dodatki
i wybielacze optyczne. Energię elektryczną, którą zużywamy na
potrzeby własne, czerpiemy w całości ze źródeł odnawialnych,
a zamknięty system kanalizacji zabezpiecza przed wyciekami
nieoczyszczonej wody ściekowej do środowiska naturalnego.
Pełna automatyzacja procesów wytwórczych zapewnia nam
dużą konkurencyjność i niezmiennie wysoką jakość. Na bieżąco

inwestujemy w nowe technologie. Proces produkcyjny Nopa
Nordic uzyskał certyfikaty ISO 9001 i 14001, a system pracy
przedsiębiorstwa jest oparty na zasadach Lean (produkcja
odchudzona).
Nasza całkowita skuteczność realizacji dostaw wynosi ponad
98%. Zaopatrujemy duże sieci handlowe w krajach nordyckich
i punkty sprzedaży detalicznej na rynku europejskim oraz największych producentów marek międzynarodowych w segmencie chemii gospodarczej i produktów do pielęgnacji ciała.
Nasz sukces determinuje konstruktywna i ukierunkowana
współpraca z klientami, połączona z doradztwem na zasadzie
partnerstwa i współudziałem w rozwoju produktu. W naszych
działaniach, prowadzonych przy wsparciu uczelni, ośrodków badawczych i producentów surowców, czerpiemy z wszechstronnej
znajomości tendencji rynkowych i zachowań nabywczych.
Oferta firmy Nopa Nordic łączy usługi kompetentnego doradztwa i efektywnego procesu produkcji w pakiet produktów, które
dokładnie spełniają ich oczekiwania pod względem właściwości,
koloru i zapachu, z asortymentem innowacyjnych opakowań.

W celu uzyskania dalszych informacji o firmie prosimy o
kontakt z: Tel. +45 89 122 122 или mail@nopanordic.com
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