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Hall 6 Booth E6-28

www.packpact.it

Secondary
Packaging 

Front&End 
of line systems

Tray Sealers, 
Fill Seal And Form Fill 

Seal Machines

Labelling

Filling
& Capping

Stick Pack 
& Sachet

Fill And Seal

Wrapping

“مقرتح الشبكة عىل
 جلفوود للتصنيع 2019”

يوفر املرشوع االيطايل باكبكت للسوق الدولية شبكة من الرشكات عىل درجة عالية من الكفاءة يف قطاعات مختلفة من التعبئة 
والتغليف تعمل ىف  تآزر كام تقدم خربتها ىف حالة الحاجة إىل أي نوع من حلول التغليف، التعبئة والتغليف وملصقات البيانات

املقدمة ىف  تكون يف  لىك  تتحمله  أن  الرشكات  يتعني عىل  الذي  الضغط  وأصبح  بشكل مستمر   4.0 الصناعة  عامل  يتطور 
متنام،  بقطاع  يتعلق  األمر  أن  صحيحاً  كان   إن  مهمة.   تحول  مبرحلة  أيًضا  التغليف  سوق  مير  السياق،  هذا  ىف  تزايد. 
خاصة  البسيط  باألمر  ليس  وهذا  والرسيع  املستمر  التغيري  ظل  يف  السوق  متطلبات  مع  التكيف  هو  الحقيقى  فالبديل 
الدولية. األسواق  يف  للتعزيز  وتسعى  وتتطور  تبحث  استثامرات ضخمة  تواجه  التى  الحجم  متوسطة  للرشكات  بالنسبة 

العالمة  تغيري  نشاط  بعد   ،2019 ىف   الذى  املرشوع  ُولد   ،2015 عام  يف  الرشكات،  من  العديد  بني  ترويجية  كأداة  متاًما 
التجارية، حمل اسم باكبكت. بناء عىل مبادرة من جامناريو رونيك، صاحب رشكة رونىك ماريو، قررت معاً سبعة رشكات 
األسواق  لتكوين  شبكة يف  واحدة   تجارية  تجتمع تحت عالمة  أن  معاً  ألياً  والتغليف  للتعبئة  ماكينات  رائدة يف مجال 
الدولية، بصفة خاصة خالل املعارض التجارية بالقطاع، ذلك هو  الغرض األويل، ولكن، هناك تطور رسيع يف مرشوعات ذات 
طبيعة مختلفة ألن الرشكات، لعدم وجود منافسني داخل الشبكة، بدأت ىف تحد بعضها البعض حول مختلف املوضوعات 
ذات الطابع  اإلسرتاتيجي و التنظيمي و التشغييل. بهذه الطريقة تصبح الشبكة مجااًل حقيقيًا للتنافس بني رجال األعامل 
تبادل  والنجاح يف  النمو  والذين يجدون مفتاح  التكنولوجي  االبتكار  الرشكات بدرجة عالية من  يديرون  الذين  الحديثني 
املعلومات والخربات. أصبحت اليوم باكبكت شبكة من الرشكات الرائدة يف سلسلة املعالجة والتعبئة والتغليف القادرة عىل 
  ”Made in Italy”  .تقديم حلول كاملة ومخصصة ومتطورة للعميل يضمنها التفوق التكنولوجي لشعار صنع ىف ايطاليا

القيم  تحديد عالمة تجارية جديدة تكون قادرة عىل أن تنقل بوضوح  التجارية للشبكة أيضاً  العالمة  تريد دراسة تغيري 
التأسيسية:  للعنارص  مثالية  توليفة  إنها  الجديد،  “باكبكت”   شعار  والدة  إىل  الدراسة  هذه  أدت  متثيلها.   سيتم  التي 
يذكرنا   املتقدمة”.  والتعبئة  املعالجة  يف  “رشيكك  بفضل  تعمقت  التي   )PACT( األعامل   وشبكة   )PACK( القطاع 
إيطاليا.  العنارص املكونة بحمض نووي فريد وقوي: شعار صنع يف  الوراثية حيث تتميز  السلسلة  االسم املختار بإسلوب 
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للمجموعة(  التنفيذى  )املدير   ”Annalisa Bellante  “ بيلالنتى  أناليزا  ترأسها  التي  الشبكة،  تضم 
مقدمة   - كليفرتيك  ثانوي؛  وتغليف  تعبئة  جروب-   كاما  قطاعاتها:  يف  رائدة   محلية،  رشكات  سبعة 
ليبيلينج-  ماكرو  بالحرارة؛  والختم  التشكيل  ماكينات  تختم،  حاول  إلــربا-  الخط؛  أنظمة  ونهاية 
وملء  التعبئة  عصا   - باك  يونيڨرسال  للف؛  جروب-   توزا  والتغطية؛  امللء   - ماريو  رونيك  العالمات؛ 
كونها  ىف  املتبادل،  والتكامل  املرجع  السوق  إىل  باإلضافة  تشرتك،  كيانات  هى  والختم.   الكيس 
لالبتكار.  قوية  نزعة  وتقودها   ٪  50 يتجاوز  تصدير  مع  املالية،  الناحية  من  صلبة  خاصة،  رشكات 

يقرب  ما  منها  يورو،  مليون   300 بلغت  مبيعات  إجامىل   2018 يف  للشبكة  التابعة  الرشكات  سجلت 
بنسبة  التوظيف  يف  بزيادة  موظًفا   1050 من  أكرث  الشبكة  الصادرات.وظفت  من  تأيت   85٪ من 
املشرتكة،  واالتصاالت  التسويق  أنشطة  بفضل  ذلك،   عىل  عالوة  املاضيني.  العامني  مدار  عىل   20٪
 .100٪ بنسبة  الجديدة  األســواق  يف  املشاركة  املعارض  عدد  زيــادة  من  السبع  الرشكات  متكنت 

أكدت أناليزا بيالنتي، رئيسة  باكبكت والرئيس التنفيذي ملجموعة  كاما جروب، التي قدمت املبادرة، كيف 
أن مرشوع الشبكة يريد أن يكون “ صيغة تجميع مبتكرة، مستقلة عن منطق تجمعات الفئات، وبهدف إىل 
خلق تآزر ترويجي حقيقي وتحفيز كل من االبتكار  ىف القطاع و التدويل، وبالتايل القدرة التنافسية للرشكات”. 

 
أن  بفضل  أيًضا  ــرب،  أك ــات  رشك منافسة  عىل  والتغلب  جديدة  أســواق  ــرشاء  ل الجهود  توحيد 
نفس  تقاسم  يساهم  متنافسة.  وليست  البعض  لبعضها  مكملة  هــى   املــشــاركــة،  الــرشكــات 
تقدمها  التي  الــخــدمــات  تحسني  يف  أيــًضــا  االخــالقــى  الــكــود  ونفس  التجارية  ــامل   األعـ قيم 
Made in Italy. شعار   تحمل  التى  املنتجات  ــودة  ج من  يزيد  مام  ــدة،  ح عىل  رشكــة  كل 

واحد،  محاور  عىل  الحصول  بذلك  ميكنهم  الذين  النهائيني،  العمالء  يريض  الحل  هذا  أن  يبدو 
من  عىل  فاحصة  نظرة  نلقي  دعونا  ولكن  املتخصصة.  الرشكات  من  كاملة  شبكة  خلفه  تعمل 
أصحابها.   عن  اإلنطباعات  أكرث  هي  وما  باكبكت  مرشوع  إىل  انضمت  التي  السبع  الرشكات  هي 
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HONEGGER SRL – Packpact Project Manager
Via F. Carlini, 1 -  20146 Milan – Italy
www.packpact.it

شبكة من الرشكات الرائدة يف صناعات 
املعالجة والتعبئة التغليف

شامل ومرن، حلول قاطعة 
متقدمة

صنع يف ايطاليا
متيز تكنولوجي
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CAMA GROUP: Via Como, 9  - 23846 Garbagnate Monastero - LC - Italy
www.camagroup.com

يف  عامليًا  رائــدة  رشكة   ،1981 عام  تأسست   ، جــروب  كاما 
تعبئة  خطوط  األلية،  التعبئة  أنظمة  وإنتاج  هندسة  مجال 
وكاملة.  متكاملة  تعبئة  لخطوط  وألية  ثانوية  وتغليف 

دانيييل بيالنتي - رئيس  كاما جروب : “بفضل الشبكة، ميكن نقل 
قيمة مضافة إىل العميل ىف شكل استشارات املرشع.  لقد متكنا  
من خالل املعرفة املحددة للرشكات الفردية من اختيار أفضل 
اتفاق تكنولوجي لتقدميه للعميل فيام يتعلق باحتياجاته.  ذلك 
قدر  أقىص  الحصول عىل  أجل  فريًدا من  املزيج  ما جعل هذا 
من الكفاءة ومتطلبات املرشوع من كل رشكة.  وهكذا يتحقق 
سلسلة  لكل  املخصصة  الخربة  إىل  الوصول  الشبكة:  جوهر 
توريد من خالل نهج استشاري ورشاكة بني الكيانات  والوصول 

إىل نتيجة نهائية تنافسية للغاية تجسد توقعات العميل “. 
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التعبئة والتغليف الثانوي 

CAMA GROUP: Via Como, 9  - 23846 Garbagnate Monastero - LC - Italy
www.camagroup.com
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عام  منذ  والتسويق  بالتصنيع  املساهمة  كليڨرتيك  تقوم رشكة 
1987 ملاكينات وأنظمة أمتتة الخط النهايئ ، مثل منصات التحميل 
التنزيل لقطاع األغذية واملرشوبات،  وماكينات اللف ومنصات 
الشخصية.  والعناية  األليفة  الحيوانات  أغذية  املنزلية،  الرعاية 

املساهمة  كليڨرتيك  لرشكة  التنفيذى  املدير  ريدݘاىن-  إنريكو 
:  “ أتاحت املشاركة يف الشبكة لرشكة كليڨرتيك  أن يكون لها 
الخارجية، ال سيام يف األسواق اآلسيوية  مكان أكرب يف األسواق 
بناء عليها قررت الرشكة االستثامر  التي  وجنوب رشق آسيا، و 
فيها بشكل كبري.  استفادت نفس مبيعات الرشكة من املشاركة 
يف الشبكة من خالل زيادة يف األسواق اآلسيوية بنسبة 80 ٪، 

محققة نتائج ممتازة خاصة يف السوق التايالندية والصينية”. 
CLEVERTECH SPA: Via G. Brodolini, 18/A  - 42023 Cadelbosco Sopra - RE - Italy

www.clevertech-group.com
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حلول املاكينة النهائية

CLEVERTECH SPA: Via G. Brodolini, 18/A  - 42023 Cadelbosco Sopra - RE - Italy
www.clevertech-group.com
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التعبئة  قطاع  يف  نشطة  مبتكرة  رشكة  هي  املساهمة  إلربا 
املاكينات  من  واسعة  مجموعة  مع   1955 عام  منذ  والتغليف 
ومستحرضات  الغذائية  املواد  لتعبئة  التكنولوجية  والحلول 
يجعلها  عاًما   60 تبلغ  ملدة  نشاطها  إن  واألدويــة.    التجميل 
والعامل.  إيطاليا  من  كل  يف  منازع  بال  السوق  يف  ــدة  رائ

املساهمة:  إلربا  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بريتوكو-   ماوريتسيو 
هذه  فلسفة  يحتضن  باكبكت  األعامل   شبكة  إىل  االنضامم  
املنظمة لتوسيع وتعزيز عرض شعار  Made in Italy ىف إيطاليا 
باملناطق التي تظهر فيها األسواق توسعا قوياً. نحن عىل ثقة من 
أن االنضامم اىل الشبكة سيسمح  لرشكة إلربا أن تكون حارضًة  
بشكل متزايد بشكل رئييس ىف األسواق األقل تقليدية ملنتجاتنا 
مثل آسيا وأمريكا الالتينية و أفريقيا. إن التآزر الذي تحقق مع 
الرشكاء األعضاء يف الشبكة سيجعل من املمكن وضع إسرتاتيجية 
سوق أكرث صالبة وتقديم قيمة مضافة مهمة لعمالئنا: الفرصة 

للحصول عىل نقطة اتصال واحدة لتوريد الخطوط الكاملة”.   ILPRA SPA: Via Mattei, 21/23  - 27036 Mortara - PV- Italy
www.ilpra.com
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صور- ماكينات التعبئة والتغليف واللحام 
وامللء وماكينات اللحام وماكينات اللحام 

الحرارية

ILPRA SPA: Via Mattei, 21/23  - 27036 Mortara - PV- Italy
www.ilpra.com
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إنتاج آالت وضع  ليبلينج املحدودة هي رشكة رائدة يف  ماكرو 
ملصقات البيانات الصناعية لقطاع الغذاء واملرشوبات والعناية 
عىل  حاليًا  الرشكة  تعمل  الدوائية،  والصناعات  الشخصية 
تحقيق تحول أكرث أهمية من حيث االستدامة البيئية ملنتجاتها. 

ليبلينج  ماكرو  لرشكة  اإلداري  املدير  مــانــزويت-   ماسيمو 
التكنولوجي التميز  وتصدير  متثيل  إن   “ ــدودة:  ــح امل
العامل  ــحــاء  أن جميع  يف    Italy  Made in لشعار   
الشبكة.  مــع  رشاكتنا  عنها  قــامــت  الــتــي  األســـس  ــى   ه

 
يتناسب الدخول ىف  شبكة الرشكات متاًما مع فكرتنا إلقامة شبكة 
بالعمل مًعا من أجل   التعاون مع رشكات أخرى  لنا  كام سمح 
التطورات التقنية وتوفري حلول تكنولوجية وتنافسية للغاية  ونأمل 

أن يقودنا إىل زيادة مبيعات الصادرات املتنامية باستمرار”.  

MAKRO LABELLING SRL: Via S. Giovanna d’Arco, 9 - 46044 Goito - MN - Italy
www.makrolabelling.it
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وضع ملصقات البيانات 

MAKRO LABELLING SRL: Via S. Giovanna d’Arco, 9 - 46044 Goito - MN - Italy
www.makrolabelling.it
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تعبئة  آالت  تصنيع  رشكــة  هي  املساهمة  ماريو  ــىك  رون
 .1966 عام  ىف  الرشكة  تأسست  السائلة،  املنتجات  وتغليف 
املنتجات  وتغليف  تعبئة  مجال  يف  عاملياً  ــدة  رائ الرشكة 
واملنزلية.  الشخصية  للعناية  التجميل  ومستحرضات  الدوائية 

 
ݘامناريو رونيك-  املدير التنفيذي لرشكة ماريو رونيك املساهمة 
الرشكة ألنني  لشبكة  مروجاً  أكون شخصاً  أن  أن  أردت حقا   “
املشاركةهو   الرشكات  بني  الفاعلة  والعالقة  املشاركة  أن  أعتقد 
ولتعزيز الخارجية  األســواق  يف  وجودها  لتعزيز  أسايس  أمر 
خالل  من  أنفسنا  تقديم  لنا  سمح  اإليــطــايل”.  النظام   “
تجارية  وقــوة  املتكاملة  التكنولوجية  الحلول  من  حقيبة 
القطاع  ىف  التجارية  املعارض  وتستخدم  الشبكة  تعززها 
بتعزيز  سنتني،  غضون  يف  فقط  الرتويج،   ىف  أساسية  كأداة 
تجارية  قــنــوات  استكشاف   ، يشء  كــل  قبل  و،  وجــودنــا 
سبيل  عىل  مثل،  جديدة  أسواق  يف  كقادة  والدخول  جديدة  

تنمية”.     معدل  أعىل  ذات  االقتصادية  املناطق  املثال،  RONCHI MARIO SPA: Via Italia, 43  - 20060 Gessate - MI - Italy
www.ronchipackaging.it
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ماكينات امللء
 وماكينات 

وضع السدادة

RONCHI MARIO SPA: Via Italia, 43  - 20060 Gessate - MI - Italy
www.ronchipackaging.it
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اإليطالية  املجموعات  أهم  من  واحــدة  هى  جــروب   تــوزا 
التجارية  العالمات  متتلك  النهاىئ.  الخط  تقنيات  إنتاج   يف 
و  أى  إم  أى  إم  عــالمــة   مــن  كــل  تعترب  جـــروب،  تـــوزا 
االحتياجات  لجميع  أساسية  مرجعية  نقطة  أر  إم  يس 
املنصات. عىل  املثبتة  األحــامل  وتأمني  بإستقرار  املتعلقة 

سريينا توزا-  العضو املنتدب ل توزا جروب:  “حقق االنضامم 
ل توزا جروب من حيث فتح األسواق  الشبكة فوائد كبرية  إىل 
رشكات  مع  والتعاون  للتنافس  الفرصة  إمتالك  إن  والتآزر.  
أخرى تعمل عىل رقعة الشطرنج الدولية وتهيمن عىل ساحات 
فتح  إىل  يدفعنا  كبريًا  ثراًء  يعد  إمنا  ومنطقية  معينة  تنافسية 
الشبكة  بفضل  ضاعفنا   رؤيتنا.  وتوسيع  جديدة  قنوات 
ما  وهذا  السابق  بالعام  مقارنة   2019 عام  يف  املعارض  عدد 
و  فيها  نكن  مل  التي  واألسواق  البلدان  عىل  باالطالع  لنا  سمح 

أمامنا”.      مغلقة  كانت  التي  والفرص  العالقات  تنشيط  TOSA GROUP: C.so IV Novembre, 109/111 - 12058 S. Stefano Belbo - CN - Italy
www.tosagroup.com
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UNIVERSAL PACK SRL: Via Vivare, 425 - 47842 San Giovanni in Marignano - RN - Italy
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إنتاج  يف  رائدة  عاملية  رشكة  هي  املحدودة  باك  يونيڨرسال 
آالت التعبئة األوتوماتيكية العمودية . تصمم الرشكة منذ عام 
1965 وتصنع ماكينات تعبئة وتغليف وماكينات كاملة للتعبئة 
والتغليف األولية والثانوية املخصصة لجميع القطاعات: املواد 
الغذائية ، األدوية، مستحرضات التجميل والقطاعات الكيميائية. 

ماركو نارديني - مدير املبيعات لرشكة يونيڨرسال باك املحدودة: 
التآزر بني الرشكات التكميلية للشبكة و أسس لعالقات  أريس  
التعاون التي ترتجم إىل النقل املتبادل للقيادة والتنفيذ املشرتك 
باك   يونيڨرسال  لرشكة  الشبكة  خربة  سمحت  للمرشوعات. 
بتعزيز وجودها يف األسواق الخارجية االسرتاتيجية ويف املناطق 

منظمة”.       بطريقة  بعد  فيها  موجودين  نكن  مل  التي 
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تعبئة يف عبوة مطولة مع ملء 
وإحكام غلق العبوة

UNIVERSAL PACK SRL: Via Vivare, 425 - 47842 San Giovanni in Marignano - RN - Italy
www.universalpack.it

FPA RETE PACK PACT2019-arabo.indd   19 17/10/19   12:11



HONEGGER SRL - Packpact Project Manager
Via F. Carlini, 1 -  20146 Milan - Italy - www.packpact.it

دراسات الحالة
تآزر ناجح بني الرشكات ذات املهارات 

العالية يف عامل  التعبئة والتغليف 

هام  باكبكت  شبكة   رشكات  بني  للتعاون  ملموسان  مثاالن 
جروب  كاما  رشكتا  قبل  من  تنفيذهام  تم  اللذان  املرشوعان 
ومن  أمريكا  سود  يونيليفر  رشكة  لصالح  باك  ويونيڨرسال 
دايــري.    أوروا  رشكــة  لصالح  جــروب  ــوزا  وت كليڨرتيك  قبل 

للتعبئة  الحالة األوىل،  وفرت يونيڨرسال باك ماكينة تعبئة  يف 
والتغليف األوىل فضالً عن مجموعة تكديس، وزن، فرز للنقل 
الخط  داخل  متكاملة  جروب،  كاما  التعبئة   ملاكينة  إىل  الحقا 
  36 أو   60 من  مجموعات  باك  يونيڨرسال  خط  من  خرج    .
أقىص  بحد  كيساً   16 إىل  جروب  كاما  ماكينة   تحولها  كيسا 
الكبرية.  تتمثل خصوصية هذا الخط ىف األحجام  من األحجام 
يف  املرشوع  هذا  فوائد  تتمثل  للعبوة.  النمطية  وغري  الخاصة 
الدمج التام ملحمالت  يونيڨرسال باك مع ناقالت كاما جروب. 

كليڨرتك   لرشكتى  املشرتك  النشاط  أعطى  الثانية  الحالة  يف 
امليكانييك  التصميم  بني  يربط  لخط  الحياة  جروب  توزا  و 
والكهربايئ  ل كليڨرتك وتوزا جروب . من الرافعة الحلزونية إىل 
مكدس البالته، يسمح نظام نهاية الخط عىل تقليل دورة النقل 
عىل عربة  رافعة ُصممت وُجمعت  بواسطة كليڨرتك مع دمج 
توزا جروب.  من   موقّع  ممتد  بواسطة رشيط   التغليف  حل 

للرشكات  الفنية  املــعــرفــة  ــقــدم  ت الــحــالــتــني،  كلتا  يف 
لالستفادة  عادية  غري  فرصة  النهايئ  للمستخدم  الفردية 
واحـــدة  ــدة  وحـ يف  ومــكــثــف  ومــفــصــل  معقد  ــل  ح ــن  م
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وهدف  مشرتكة  ــداف  أه هناك  لذلك،  ــات،  رشك سبع 
مستقبيل.  يوجد بالتأكيد تدويل  قوي مشرتك وميل شديد 
القيم  وتقاسم  والتطوير   البحث  لالستثامر يف مرشوعات 
املشاركني  األعامل  رجال  جميع  بها  يتحىل  التي  األخالقية 
العكس، هناك رغبة  للمستقبل، عىل  بالنسبة  املبادرة.  يف 
دمج  مبنطق  جدد  مشاركني  لتشمل  الشبكة  توسيع  يف 
واملصانع  الخدمات  مجموعة  إلستكامل  اإلنتاج  عملية 
للعمالء. تقدميها  يجب  والتي  عندنا  املتاحة  الرئيسية  

وتقوى  متيز  الــتــي  األســاســيــة  الكلمة  هــي  ــآزر  ــت ال
تكنولوجية  حلواًل  تنتج  التي  الشبكة  وهي  باكبكت، 
خطوط  تــوفــري  نحو  موجهة   ، ومبتكرة  متكاملة 
للرشكات  توفر  والــتــي  الــدولــيــني  للمشرتين  كاملة 
. العاملية  السوق  يف  والتنافس  للنمو  فرصة  املشاركة 

من خالل هذه املقدمات، ال ميكن لباكبكت بالتأكيد تفويت 
معرض جلفوود للتصنيع 2019 ، وهو أكرب معرض تجاري 
األغذية واملرشوبات  املطبقة عىل قطاع  التقنيات  لصناعة 
للمكونات  عاملي  مورد   1600 من  أكرث  فيه  يشارك  حيث 
والخدمات اللوجستية ومعدات التعبئة والتغليف كل عام 
من أكرث من 60 دولة تقدم حلولها املمتازة لجمهور يزيد 
عن 32 ألف زائر محرتف. سيقام املعرض يف الفرتة من 29 
إىل 31 أكتوبر يف مركز التجارة العاملي يف ديب  وسيكون من 
 Booth E6-28 .   املمكن زيارة جناح باكبكت يف القاعة
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