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GKS Packaging wordt partner in MULTIVAC Technology Network
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MULTIVAC, een van de toonaangevende leveranciers van geïntegreerde 
verpakkingsoplossingen, en GKS Packaging, producent van verticale vorm-, vul- en 
sluitmachines, hebben besloten tot samenwerking voor de verkoop en service van 
GKS verticale vorm-, vul- en sluitmachines. 

Na verschillende succesvolle projecten tussen MULTIVAC-dochterondernemingen 
en GKS Packaging, besloot de MULTIVAC Group contact op te nemen met GKS om 
een uitgebreidere samenwerking te bespreken. 

Vanaf heden is GKS Packaging een van de partnerbedrijven in het MULTIVAC 
Technology Network. Binnen het MULTIVAC Technology Network werkt MULTIVAC 
samen met fabrikanten van complementaire technologieën, die naadloos zijn te 
integreren in hun systemen voor verpakkingsoplossingen voor klanten. 

Door deze samenwerking hebben alle MULTIVAC-dochterondernemingen de 
mogelijkheid om verticale vorm-, vul- en sluitmachines van GKS Packaging in hun 
assortiment op te nemen en hun klanten te voorzien van VVVS turn-key 
oplossingen. 

De kwaliteitsnormen van MULTIVAC en GKS Packaging passen perfect bij elkaar, 
zodat beide bedrijven een hoge kwaliteit, winstgevendheid en efficiëntie van hun 
verpakkingsoplossingen kunnen garanderen. 

De eerste MULTIVAC-dochters zijn onlangs begonnen met de opleiding van hun 
verkoop- en technische medewerkers in het GKS producten gamma. 

GKS Packaging en MULTIVAC hebben er alle vertrouwen in dat ze met deze 
samenwerking succesvol zullen zijn in het leveren van complete en betere 
verpakkingssystemen aan klanten. 

Samen succesvol
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Over MULTIVAC 

MULTIVAC is wereldwijd een van de toonaangevende leveranciers van 
verpakkingsoplossingen voor alle soorten voedingsproducten, life science- en 
gezondheidsproducten en industriële artikelen. Het MULTIVAC-portfolio dekt 
nagenoeg alle eisen van klanten op het gebied van verpakkingsontwerp, output 
en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Het omvat een breed scala aan 
verpakkings-technologieën, evenals automatiseringsoplossingen, 
etiketteermachines en kwaliteitscontrolesystemen. Het productassortiment 
wordt afgerond met oplossingen stroomopwaarts van het verpakkingsproces op 
het gebied van portionering en verwerking, evenals bakkerijtechnologie. De 
MULTIVAC-groep heeft wereldwijd ongeveer 6.500 medewerkers waarvan ruim 
2.300 op het hoofdkantoor in Wolfertschwenden. Met meer dan 85 dochter-
ondernemingen is de groep vertegenwoordigd op alle continenten in meer dan 
140 landen. Meer dan 1.000 verkoopadviseurs en servicetechnici over de hele 
wereld gebruiken hun kennis en ervaring ten voordele van klanten en zorgen 
ervoor dat alle geïnstalleerde MULTIVAC-machines maximaal worden benut. 
Meer informatie is te vinden op: www.multivac.com

Over GKS Packaging 

GKS Packaging is een familiebedrijf gespecialiseerd in high up-time, no-
nonsense, kosteneffectieve, flexibele verpakkingsoplossingen met een focus op 
verticale vorm-, vul- en sluitmachines. 
Alle machines worden in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en gebouwd 
in Eindhoven, Nederland. Dit wordt gedaan door een team van bekwame 
vakmensen met de grootste zorg en passie. 
Met meer dan 1100 wereldwijd geïnstalleerde systemen is GKS Packaging 
uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de voedingsmiddelenindustrie. 
GKS Packaging heeft een uniek modulair ontwerp voor alle machineplatforms. 
Inventieve eenvoud, hygiëne en een optimale gebruikerservaring kenmerken alle 
GKS-producten. 
Meer informatie is te vinden op: www.gkspackaging.com
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GKS Packaging b.v. 
Steenoven 18 
5626 DK  Eindhoven 
The Netherlands 

+31 40 2095 040 
sales@gkspackaging.com


	persbericht  12-06-2020
	GKS Packaging wordt partner in MULTIVAC Technology Network
	Samen succesvol
	MULTIVAC, een van de toonaangevende leveranciers van geïntegreerde verpakkingsoplossingen, en GKS Packaging, producent van verticale vorm-, vul- en sluitmachines, hebben besloten tot samenwerking voor de verkoop en service van GKS verticale vorm-, vul- en sluitmachines.
	Na verschillende succesvolle projecten tussen MULTIVAC-dochterondernemingen en GKS Packaging, besloot de MULTIVAC Group contact op te nemen met GKS om een uitgebreidere samenwerking te bespreken.
	Vanaf heden is GKS Packaging een van de partnerbedrijven in het MULTIVAC Technology Network. Binnen het MULTIVAC Technology Network werkt MULTIVAC samen met fabrikanten van complementaire technologieën, die naadloos zijn te integreren in hun systemen voor verpakkingsoplossingen voor klanten.
	Door deze samenwerking hebben alle MULTIVAC-dochterondernemingen de mogelijkheid om verticale vorm-, vul- en sluitmachines van GKS Packaging in hun assortiment op te nemen en hun klanten te voorzien van VVVS turn-key oplossingen.
	De kwaliteitsnormen van MULTIVAC en GKS Packaging passen perfect bij elkaar, zodat beide bedrijven een hoge kwaliteit, winstgevendheid en efficiëntie van hun verpakkingsoplossingen kunnen garanderen.
	De eerste MULTIVAC-dochters zijn onlangs begonnen met de opleiding van hun verkoop- en technische medewerkers in het GKS producten gamma.
	GKS Packaging en MULTIVAC hebben er alle vertrouwen in dat ze met deze samenwerking succesvol zullen zijn in het leveren van complete en betere verpakkingssystemen aan klanten.
	Over GKS Packaging
	GKS Packaging is een familiebedrijf gespecialiseerd in high up-time, no-nonsense, kosteneffectieve, flexibele verpakkingsoplossingen met een focus op verticale vorm-, vul- en sluitmachines.
	Alle machines worden in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en gebouwd in Eindhoven, Nederland. Dit wordt gedaan door een team van bekwame vakmensen met de grootste zorg en passie.
	Met meer dan 1100 wereldwijd geïnstalleerde systemen is GKS Packaging uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de voedingsmiddelenindustrie. GKS Packaging heeft een uniek modulair ontwerp voor alle machineplatforms.
	Inventieve eenvoud, hygiëne en een optimale gebruikerservaring kenmerken alle GKS-producten.
	Meer informatie is te vinden op: www.gkspackaging.com
	persbericht  12-06-2020

	Over MULTIVAC
	MULTIVAC is wereldwijd een van de toonaangevende leveranciers van verpakkingsoplossingen voor alle soorten voedingsproducten, life science- en gezondheidsproducten en industriële artikelen. Het MULTIVAC-portfolio dekt nagenoeg alle eisen van klanten op het gebied van verpakkingsontwerp, output en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Het omvat een breed scala aan verpakkings-technologieën, evenals automatiseringsoplossingen, etiketteermachines en kwaliteitscontrolesystemen. Het productassortiment wordt afgerond met oplossingen stroomopwaarts van het verpakkingsproces op het gebied van portionering en verwerking, evenals bakkerijtechnologie. De MULTIVAC-groep heeft wereldwijd ongeveer 6.500 medewerkers waarvan ruim 2.300 op het hoofdkantoor in Wolfertschwenden. Met meer dan 85 dochter-ondernemingen is de groep vertegenwoordigd op alle continenten in meer dan 140 landen. Meer dan 1.000 verkoopadviseurs en servicetechnici over de hele wereld gebruiken hun kennis en ervaring ten voordele van klanten en zorgen ervoor dat alle geïnstalleerde MULTIVAC-machines maximaal worden benut.
	Meer informatie is te vinden op: www.multivac.com


