Odra Pak rozwija ofertę dla branży HoReCa
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Konsorcjum Handlowe Odra Pak, największy dystrybutor opakowań i wyposażenia dla
branży HoReCa, modyfikuje ofertę produktową. W związku z trendem eko i nowym
ustawodawstwem unijnym, w asortymencie firmy pojawiło się ponad 200 nowych produktów
przyjaznych środowisku. Niezmiennie Odra Pak zapewnia klientom korzystne warunki
współpracy.
Asortyment Odra Pak dla branży HoReCa obejmuje kilka tysięcy produktów dostępnych
bezpośrednio oraz kilkadziesiąt tysięcy towarów katalogowych. Są to m.in. opakowania jednorazowe
i wyposażenie dla gastronomii, materiały opakowaniowe, artykuły higieniczne, artykuły do
utrzymania czystości, produkty AGD czy chemia profesjonalna. Oferowane towary pochodzą od
ponad 80 dostawców krajowych i zagranicznych, których Odra Pak jest bezpośrednim
dystrybutorem.
W odpowiedzi na trendy rynkowe i unijne ograniczenia prawne dotyczące użytkowania
jednorazowych naczyń i opakowań z tworzyw sztucznych, Odra Pak skupia się obecnie na rozwijaniu
asortymentu przyjaznego środowisku. Firma zwraca uwagę zarówno na ekologiczne, jak i na
funkcjonalne cechy nowych produktów. Dla Odra Pak ważne jest to, aby wprowadzane nowości w
pełni mogły zastąpić towary wycofywane z oferty. Firma stawia także na jakość i cenę, która będzie
akceptowalna dla jej klientów. Na stronie www.odrapak.pl jest już dostępny katalog poświęcony
„zielonym” nowościom.
Systematycznie rozwijana jest też marka własna Odra Pak Perfecto. Perfecto to gama artykułów o

różnym zastosowaniu, której przewagą jest konkurencyjna cena przy utrzymaniu bardzo dobrej
jakości. Pod tą marką sprzedawane są m.in. worki na śmieci, folie aluminiowe, produkty higieniczne,
rękawice jednorazowe, produkty dla gastronomii, dozowniki i kosmetyki hotelowe.
Odra Pak działa jako grupa zakupowa, w której skład wchodzą dziś 34 hurtownie zlokalizowane na
terenie całej Polski. Duża siła zakupowa i negocjacyjna, pozwala oferować klientom bardzo dobre
warunki współpracy. Ponadto po zbudowaniu magazynu, który od marca działa w Wałbrzyskiej
Strefie Ekonomicznej – Bolesławiec, Odra Pak skróciła czas obsługi klientów.
– Odra Pak dąży do pozycji lidera dla dostaw produktów kosztowych, a przede wszystkim
zaopatrzenia branży HoReCa w pełnym zakresie asortymentowym. Jesteśmy otwarci na współpracę
z nowymi dostawcami i hurtowniami w branży, szczególnie w tych rejonach, gdzie nie mamy pełnego
zasięgu obsługi – powiedział Radosław Naskręt, Prezes Zarządu Odra Pak.
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