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A Hok-Plastic Kft. havonta megjelenõ,
nagykereskedelmi tájékoztatója

Gyorsító sávon a Hok-Plastic Kft.

Újabb fejlesztések,
piacon az illatosított szemeteszsák
Újabb termékkel jelenik meg a hazai piacon a Hok-Plastic Kft. A tavasszal bevezetett
higiénikus, zárószalaggal ellátott szemeteszsákok legújabb, illatosított változatának
belföldi gyártását és értékesítését kezdi meg a napokban. A cég piaci céljairól,
törekvéseikrõl számol be a társaság ügyvezetõje, Horváth Csaba.
Az idén tízéves Hok-Plastic Kft. újabb fejlesztésekkel
törekszik piaci pozícióinak erõsítésére. A társaság megalakulása óta a mûanyag alapanyagú csomagolóeszközök gyártásával foglalkozik. A cég fõ profilja
ipari és háztartási célú csomagolóanyag gyártás.
– Mit tesznek a környezetvédelemért?
Társaságunk nagy hangsúlyt fektet az innovációra.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy fejlesztéseinkkel
versenyképes, a környezetet nem terhelõ, a vásárlók
igényeit professzionális módon kielégítõ termékeket
gyártsunk. A napokban nyertük el elsõként a “Környezetbarát termék” védjegy használatának jogát.
Ennek az új öko-filozófiának a lényege, hogy a gyártás során olyan adalékot keverünk az alapanyagba,
ami elõsegíti a termékek lebomlását. Ezt a törekvést
a Környezetvédelmi Minisztérium is szorgalmazza. A
lényege, hogy a programhoz kapcsolódó gyártó cégek
a gyártási volumen nyolc százalékában kötelesek ezt a
környezetbarát, lebomlást segítõ adalékot hozzákeverni
az alapanyaghoz. Ez a kötelezettség vállalás jelentõs
teherrel jár. Vannak azonban elõnyei is. Ugyanis a
védjegy birtokosától vásárló kereskedõk mentesülnek
az ún. „szatyoradó” fizetési kötelezettség alól, ami
igen jelentõs tehertõl kíméli meg a kiskereskedõket.
Ez a lehetõséggel a jövõben minden boltosnak számolni kell.
– Milyen további fejlesztések várhatóak
önöknél?
A behúzható szájú szemeteszsákok „tavaszi rajtja”
nagyon jól sikerült. Az illatosított termékcsalád piaci
bevezetését október végén kezdjük. Elsõ lépésben
citrom, narancs és levendula illatokkal kerül nagykereskedelmi partnereinkhez és a boltokba negyven
és hatvan literes ûrtartalommal a hagyományos- és a
behúzható szájú szemeteszsák. Szemeteszsák nagykereskedelmi tételben történõ vásárlása esetén a tépõs
tasakot alapanyag-áron kínáljuk vevõinknek. Az akciós
feltételekrõl munkatársaink adnak tájékoztatást.
Jövõ év tavaszán további kapacitásbõvítést hajtunk
végre telephelyünkön. Öt új gépsort állítunk üzembe,
amellyel szeretnénk 2007-ben három milliárd forintos
árbevételt realizálni. Mivel a multik árubeszerzése is a
centralizáció felé halad, fejlesztéseinkkel törekszünk
az így jelentkezõ hipermegrendelések – akár száz
raklap/szemeteszsák, bevásárló táska vagy tasak
– promt teljesítésére. Nagyságrendi vásárlóinknak már
ma is adunk ösztönzõ kedvezményeket.

Kedves Partnerünk!
Hírlevelünkkel nagykereskedelmi partnereinket
szeretnénk rendszeresen tájékoztatni a Hok-Plastic
Kft. termékeirõl és aktuális ajánlatairól. Amennyiben
további kérédés merül fel, vagy cím módosítást kér,
kérjük, jelezze felénk a (62) 580-000-ás telefonszámon, vagy a hok-plastic@hok-plastic.hu e-mail
címen. Hírlevelünket elektronikus (pdf) formában is
megkaphatja, ha feliratkozik hírlevelünkre. Ezt megteheti a www.hok-plastic.hu weboldalunkon.
Érdeklõdését köszönjük.

Miért rendeljen a Hok-Plastic-tól?
Mert pontosan, határidõre kapja meg megrendelését
Mert megbízható minõséget kap
Mert jó áron vásárolhat
Mert egyedi igényeit is teljesítik
Mert üzletkötõi az egész országot behálózzák
Mert a legjobb megoldás mellett a leggyorsabbat is
a Hok-Plastic szállítja

Véget vetünk a szagos
hétköznapoknak!

Horváth Csaba átveszi az oklevelet Dr. Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi minisztertôl

Erõsítjük import tevékenységünket is. A taiwani
Lung Meng Co. Ltd-vel Kelet-Európára vonatkozó
kizárólagos szerzõdésünk van,
ami alapján a Hok-Plastic Kft.
értékesíti hazánkban és a régióban a cég gyártógépsorait.

Mindenkori akciós ajánlatunkat azok a partnereink
vehetik igénybe, akik vállalják, hogy a többi, akcióban
nem szereplõ termékünkbõl háromszoros mennyiséget
vásárolnak.

Mától nem tör több borsot orra alá a hulladékkezeléssel együtt járó munka. Akárhogyan is
védekezett a kellemetlen szagok ellen, ezeket a
segédeszközöket nyugodtan sutba dobhatja.
A Hok-Plastic Kft új szemeteszsákjai Önnek a
citrom, narancs és levendula bódító illatát
nyújtják. Kapható hagyományos és behúzható
szájú változatban is. A záró szalaggal ellátott
szemeteszsák egy könnyed mozdulattal zárható.
A kezelése gyerekjáték és ha kell, csukva tartja a
száját. Rendeljen még ma!

Raklapon felüli mennyiség vásárlása esetén a 40 l-es
behúzható szájú szemeteshez (550x620x0,015 15db/
rolni) 80 Ft/tekercs+ ÁFA áron, a 25 l-es sima rolnis
szemetes zsákokhoz (500x500x0,010 20 db/rolni)
36 Ft/tekercs+ ÁFA áron, tépõs tasakjainkhoz pedig
alapanyag-áron juthatnak hozzá azon partnereink,
akik az akciós termékek értékének háromszorosáért vásárolnak más, cégünk által gyártott terméket. A bevásár-ló
táskákat megrendelõnk illusztrációjával is felül-nyomjuk.
Rendelését akár egyedi méretben, színben, vastagságban
és szakítószilárdsággal is kielégítjük.
A legjobbat kínáljuk Önnek a leggyorsabban!

forradalmi megoldások

Akciós havi
ajánlatunk a
nagykereskedõ
partnereink részére:
Novemberi akciós ajánlatunk:

Érdeklõdni: a 62 580-000-ás telefonszámon
Greguss Dóra ügyfélszolgálati vezetõnél

Tel.: +36 62 580-000, Fax: +36 62 580 001
Web: www.hok-plastic.hu, www.hok-plastic.com
E-mail: hok-plastic@hok-plastic.hu

