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ΒΡΑΒΕΊΑ
 Best Green Indoor Material
για το Master Easy Clean,
 Silver award στο “Best Green Outdoor Material” στα Green Awards 2022,
 Bronze award στην “Επιχειρησιακή
Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”
 Antigraffiti Shield award 2021 στα
DIY & Home Improvement Awards,
 Silver award στο «Top
Manufacturing Export Company»
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Ο Όμιλος DRUCKFARBEN είναι ένας
Όμιλος Εταιρειών που δραστηριοποιείται διεθνώς στους κλάδους
μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας,
αρχιτεκτονικών χρωμάτων, δομικών
υλικών και εξοικονόμησης ενέργειας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται
στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας, μέσω της παραγωγής και της
εμπορίας μελανιών φλεξογραφίας
& βαθυτυπίας και εμπορίας διαλυτικών και πρόσθετων για διάφορες
εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων, πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα. Στον
τομέα των χρωμάτων, παράγει και
εμπορεύεται προϊόντα οικοδομικών και αρχιτεκτονικών χρωμάτων,
όπως επίσης και κονιάματα, με το
εμπορικό σήμα KRAFT PAINTS και
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας
/εξωτερικής θερμομόνωσης με το
εμπορικό σήμα BIOCLIMA.
Με σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις σε R&D, εξειδικευμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και δυνατές και μακροχρόνιες
σχέσεις με τους πελάτες της, ο Όμι-

λος έχει καταφέρει μία ισχυρή και
δυναμική παρουσία στις διεθνείς
αγορές, αυξάνονας τη διεθνή δραστηριότητα μέσω των θυγατρικών
του και του δικτύου συνεργατών
που έχει αναπτύξει. Η βράβευση
της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ στο πλαίσιο
των Greek Exports Forum & Awards
2020 του Υπουργείου Εξωτερικών,
επιβεβαιώνει τη διεθνή παρουσία
του Ομίλου και έρχεται σε συνέχεια
προηγούμενων σημαντικών διακρίσεων αυτού.
Eντός του 2022, ολοκληρώθηκε το
νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου
μέσω της επέκτασης των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εργοστασίων του Ασπροπύργου και της
Χαλκίδας με στόχο την αύξηση της
παραγωγής και την ανάπτυξη νέας
κατηγορίας προϊόντων, πάντοτε με
γνώμονα την καινοτομία και την
πράσινη ανάπτυξη. Οι επενδύσεις
αυτές περιλαμβάνονται και στοχεύουν στην υλοποίηση του στρατηγικού επιχειρηματικού πλάνου
του Ομίλου.

