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MORE VALUE TO PACKAGING
In de afgelopen 18 jaar is SYTO uitgegroeid tot een vooraanstaande groep verpakkingsbedrijven. Bestaande uit
de volgende drie vestigingen; SYTO Culemborg en twee vestigingen in Polen; SYTO Poland, omgeving
Poznan en SYTO Wadowice, omgeving Krakow. Zij maken onderdeel uit van de SYTO Groep en bieden
totaaloplossingen voor de food non-food sector.
Onze werkzaamheden bestaan uit:
 sealen/krimpen (3 vol automaat seal/krimpstraten tot 80 cm breed)
 assortimenten samenstellen en verpakken
 opzetten en afvullen van displays
 samenstellen en verzorgen van mailings
 montage/assemblage
 verzend gereedmaken van producten
 labelen van producten
 kwaliteitscontrole (continue of steekproefsgewijs)
 producten gereed maken voor transport
 Warehousing tot 5.000 palletplaatsen in NL en PL.
 Camera bewaking (16 camera’s in NL en 30 camera’s in PL)
SYTO verwerkt allerlei soorten producten, zoals; drukwerk, kerstproducties, multimediaproducties waaronder
games, cd/dvd’s, cosmetica, verpakt food, displays en concept en loyalty acties.
De groep heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het verwerken van concepten voor Shopper Marketing,
Promotie en Loyaliteitsprogramma’s. Voor de tuinbouwindustrie verpakken wij jaarlijks miljoenen plastic
plantenlabels. Kortom: SYTO ontzorgt

Specialist in het verwerken van concepten voor shopper marketing,
promotie en loyaliteitsprogramma’s

STRATEGIC FOCUS
Markten staan onder druk en het zien van mogelijkheden is een uitdaging. Sinds 2012 zijn wij in nieuwe
markten gestapt. Processen waar veel handen aan te pas komen en vaak van extreme grote. Hierin hebben wij
ons onderscheiden en hebben de afgelopen drie jaar vele internationale producties waaronder 2 game wereld
releases geproduceerd.
februari ‘12, SYTO NL verpakt 200.000 winkeltjes (125 jarig bestaan van AH)
oktober ‘12, SYTO PL verzorgt wereld release van de game World of Warcraft 1.200.000 st.
oktober ‘12, SYTO NL verwerkt 112.000.000 spaaractie kaartjes
januari ‘13, SYTO NL verpakt 150.000 keukentjes + 1780 displays voor AH actie.
oktober ‘13, SYTO PL produceert wereld release van de game Watchdog.
maart ‘14, SYTO PL verwerkt 4.000.000 Nelson Mandela postzegels (waarde zegels Zuid Afrika)
april ‘14, SYTO PL verwerkt 8000 robots Marlyn Farmer project (foto)
september ’14 SYO NL verwerkt 45.000.000 boerderij puzzels voor AH NL
november ‘14 tot januari ’15, SYTO PL verwerkt 44.000.000 moestuinpotjes actie AH

AH spaaractie Moestuin
44.000.000 potjes
4243 pallets
136 vrachtauto’s naar DC AH NL

AH spaaractie Keukentje
150.000 keukens
1562 pallets naar DC AH
1780 displays naar DC AH

86 vrachtauto’s naar SYTO PL

5 weken

428 werknemers 24/7
189.000 manuren
12 weken

AH spaaractie Winkeltje
200.000 winkeltjes
2038 pallets naar DC AH
7 weken

WAREHOUSING

SYTO NL CULEMBORG

SYTO NL CULEMBORG

PRODUKTIE

SYTO PL WOLSZTYN

PRODUKTEN

SYTO PL WOLSZTYN

TOT SLOT
Samenwerken
Dat is één van de redenen waardoor de SYTO groep zich onderscheidt ten opzichte van haar concurrenten.
Buiten Nederland beschikt SYTO over twee Poolse vestigingen waar dezelfde activiteiten kunnen plaatsvinden.
Dit levert al gauw voordeel op!
Onze beide Poolse filialen zijn ISO 9001/2008 gecertificeerd tot zelfs op thuiswerk niveau. SYTO
Wolsztyn is sinds september 2013, ISO 22000 gecertificeerd.
Wij werken voor gerenommeerde bedrijven als Mead West Vaco, Rockwool, MPO, Estee Lauder, Wrigley, Mars,
Deagostini, NIVEA, Woolworth, Edeka, AH, Bondeulle, Arvato en andere leiders in industrie.
Het is tijd om te werken aan een strategische alliantie, een sterke samenwerking waarbij onze specialistische
kennis kan worden ingezet. Voor beide locaties kunt u prijzen opvragen en heeft u de keuze voor productie in
Nederland of productie in Polen.
De SYTO groep gaat de komende jaren expanderen, alle reden om ons goed in de gaten te houden en
misschien kunt u onze doelstellingen gebruiken om die van u te bereiken en natuurlijk geldt dit ook andersom!
Om eerlijk te zijn; om te expanderen hebben wij u hard nodig, de vraag is; do we match?
Is uw interesse gewekt? Wacht dan niet langer en kijk wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Wereld release game van het jaar 2012, 1.200.000 exemplaren

KONTAKT
SYTO Co-Packaging Nederland BV

 info@syto.biz

Erasmusweg 11
4104 AL Culemborg, Nederland

 +31 (0)345535321
 +31 (0)622397589

SYTO Co-Packaging Poland Sp. z o.o.

 info@syto.biz

Berzyna 79
64-200 Wolsztyn, Polen

 +48 (0)683474800
 +31 (0)622397589

SYTO Co-Packaging Wadowice Sp. z o.o.

 info@syto.biz

Ul. Wadowicka 172A
34-120 Andrychów, Inwałd, Polen

 +48 (0)338705646
 +31 (0)622397589

SYTO Co-Packaging Polska (pand in eigen beheer 5600m2)

Internationalization means:
Product can be produced anywhere, using resources from anywhere, by a company
located anywhere, to a quality found anywhere, to be sold anywhere.

