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Proteção de Temperatura 
                 e Humidade
Absorbag e Absorpole, proteção ideal contra 
humidade, corrosão e condensação

Absorgel proteção ideal para espaços reduzios e 
Absortop proteção para contentores com carga a 
granel

Leitores de registo de temperatura, humidade e 
luminosidade. Leitores reu lizáveis e comunicação 
de leitura por GSM.

R se àg s lres ao  au s

Envie-nos a sua lista de material escolar. Nós comprometemo-nos a entregar o 
material na sua empresa para sua maior comodidade. 
Campanha válida para os nossos Clientes empresariais e respe vos colaboradores.

Editorial     Levamos   até   si o  que  consideramos  ser  um 
significa vo passo em frente!
Até agora, os nossos Clientes procuravam-nos para os aconselharmos 
na aquisição de equipamentos básicos de embalagem. A novidade e a 
mais valia que vos propomos, nesta edição, é o estudo e 
aconselhamento  na  venda  de  equipamentos  automá cos  de  fim 
de linha. 
Destacamos as  onde vos envolvedoras de úl ma geração “Single +”
poderemos demonstrar o retorno do inves mento em poucos meses. A 
ideia é garan r que o nosso filme de excelência (com es ramento até 
300% e baixa espessura), seja u lizado e rentabilizado da melhor forma.
Nesta edição convidamos o nosso parceiro de há mais de 10 anos - 
Hipac - a dar o seu testemunho deste nosso percurso, feito em 
conjunto, em que recusamos o facili smo, mas em que a sa sfação e 

fidelização dos nossos clientes de filme es rável nos dão a certeza que 
a estratégia seguida é e será a mais correta!
A vocação exportadora de Portugal é uma realidade irrefutável e cada 
vez para locais  mais distantes. O transporte marí mo é, 
frequentemente, u lizado e nestes casos propomos a monitorização 
das amplitudes térmicas e a minimização das consequências nefastas 
das mesmas.
Agora que as aulas terminaram preparamos e antecipamos o regresso 
às mesmas para que os nossos clientes possam com maior comodidade 
fazer as suas encomendas e encarar o pós férias com menos uma 
preocupação. 
Aproveito para desejar a todos umas retemperadoras férias.
    
                                                                                  Ivo CervanPor
                                                                                         Diretor Comercial

Consiga uma  ENVOLVEDORA
de última geração

SINGLE +

* Amortize a envolvedora 
através da poupança obtida 
com um filme de alto 
rendimento

Consulte-nos

F  Á  C  I   L 
FUNCIONAMENTO

C O N S U M O 
M Í N I M O 
D E   F I L M E

RELAÇÕES   DE 
PRÉ-ESTIRO 
ATÉ 300%

GRÁTIS*
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Como responsável de vendas da Iberhipac, reitero nesta publicação o nosso compromisso de parceria e de par lha de estratégia 
com a empresa Almeida & Neves.  Este percurso conjunto de mais de 10 anos, permi u-nos  oferecer o melhor serviço e 
qualidade para o acondicionamento das paletes.  Garan mos importantes poupanças económicas e de resíduos 
plás cos, mantendo como obje vo fundamental a estabilidade  e segurança da carga de acordo com a norma va 
europeia EUMOS que regula a estabilidade da carga, da qual o nosso Grupo Hipac é membro.

                                                   Este êxito foi possível graças a dois fatores fundamentais:

Em primeiro lugar, uma ampla gama de produtos com filmes “Premiums” desde 7 my, com as mesmas prestações e comportamentos mecânicos que 
os materiais padrão/standard com o dobro da espessura. Em segundo lugar, a uma longa experiência e conhecimento das par cularidades de todos os 
setores de a vidade para recomendar o filme mais adequado a cada caso, segundo a pologia da palete, uso, funcionamento e po de máquina e não, ao 
contrário, como muito, frequentemente, iden ficamos.

A maioria dos filmes es ráveis do mercado, ainda hoje, con nuam a comprar-se por preço/Kg. Os compradores desconhecem as ferramentas existentes para 
saber o custo real do filme e do produto/palete envolvidas, da espessura, metros por bobine e, sobretudo, conhecer e controlar a estabilidade da carga. Através 
da nossa formação ao cliente (serviço de consultoria) poderá obter toda esta informação de forma simples. O obje vo é que cada nosso cliente fique com 
completa autonomia para poder conhecer o custo real do filme, agora, e no futuro, poder escolher de forma responsável e ter a possibilidade de comprar o 
filme mais rentável, com a máxima produ vidade. Este serviço engloba também o conhecimento de como melhorar a estabilidade da sua carga através do 
nosso sistema de medição com dinamómetro, segundo a nova norma va EUMOS (entrou em vigor na Europa em 2018).

Con nuaremos esta parceria sempre a inovar em tecnologia disponibilizando produtos diferentes e mantendo-nos sempre próximos dos nossos clientes para 
lhes podermos proporcionar a redução do plás co consumido cumprindo assim um desígnio ecológico e ao mesmo tempo uma boa pra ca de gestão financeira 
reduzindo, significa vamente, o custo atual de pale zação.

Nós por cá ...
Foi nomeada uma nova equipa do nosso 
Clube Recrea vo. Este ano, com uma 

composição, essencialmente, feminina.  Esta 
t e r á a incumbência de organizar o passeio anual (22 de 
Julho), o magusto, um evento despor vo e o jantar de 
Natal…. no mínimo!

Em conformidade com anos 
anteriores e seguindo a politica de 
comunicação interna estabelecida 
teve lugar no passado dia 04 Maio, 
nas Caldas das Taipas um 
Jantar/Reunião Geral.
Foram apresentados e debatidos os 
seguintes temas:

-Atualização do organograma detalhado e atual da empresa;
-Analise da evolução da faturação nos últimos 12 anos;
-Apresentação dos resultados do inquérito de satisfação aos nossos clientes;
-Apresentação detalhada dos objetivos e plano de atividades para o corrente ano de 2018;
-Apresentação de novas ferramentas informáticas com vista a optimização de processos, 
 diminuição de riscos  e melhoria no serviço ao cliente.

Há mais de seis anos, que acompanhamos a evolução da . Visitamos as suas instalações em Barcelona e, DNC
desde logo, surgiu a ideia de uma possível parceria comercial pelo cuidado e rigor que colocavam em cada projeto, 
pela sintonia ao nível do posicionamento com o cliente, por sabermos que o mercado português precisava de uma 
solução integrada credível ao nível do diagnós co, conceptualização e, sobretudo, ao nível do pós venda. 
Acumulando com as parecerias já existentes informamos que a nossa oferta pode englobar formar caixas, 
introduzir o seu produto dentro da caixa e fechar as caixas de forma automá ca. Deslocá-las e colocá-las em 
palete, cintá-las e envolve-las com filme es rável ou retrá l ! Esta oferta pode não englobar só DNC, mas a DNC 
tem  em todas as áreas de negócio com instalações a medida para cada situação em par cular e essa know-how
mais valia poderá ser-lhe muito ú l.
Ao nível das envolvedoras de filme convidamo-vos a nos solicitarem um parecer compara vo com a vossa 
situação atual – tenha ou não sistema automá co. Estou certo que demonstraremos a rentabilidade ob da com a 
a q u is i çã o  d e  u m a e nv o l ve d o ra  d e  u l m a  ge ra çã o  S i n g l e  + ,  p o d e ,  d e s d e  j á ,  v i s u a l i za r 
( ) como é que de uma forma fácil h p://dncpackaging.com/es/maquinaria-packaging/enfardado/ conseguirá 
o mizar a sua pale zação  com a máxima segurança e libertando mão de obra para outras tarefas. A ideia será 
garan r que o nosso filme de excelência, com es ramento até 300%, será u lizado e rentabilizado da melhor 
forma. Não tem nada a perder e poderá ter muito ganhar…

Distribuidor em Portugal

uma parceria com selo de qualidade !

 Por Sérgio Marques
   

Trabalho no Almeida & Neves há 12 anos, e, desde o primeiro dia, apercebi-me 
que é uma empresa diferente, pela sua longevidade, mas também pela sua 
estrutura e pelos seus obje vos bem definidos.
É uma empresa que dá formação e sabe valorizar os seus colaboradores, não 
somos números mas sim uma família.
Por isso, sinto-me lisonjeado por fazer parte desta família!

Colaborador 
É uma das faces e vozes no 
atendimento aos nossos 
Clientes na sede/loja. Desde 
cedo, assumiu, com sentido de 
responsabilidade, todos os 
desafios que lhe foram 
propostos, sendo já 
reconhecido por todos pela sua 
polivalência.

Es vemos na Hispack a aprofundar as parcerias 
existentes e a percecionar as novidades do 
mercado.
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