To Frigoglass Easyreach Express εξοικονoμεί 40% ενέργεια με το νέο σύστημα
ελέγχου της λειτουργίας του
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου,2017-Το ψυγείο Frigoglass Easyreach Express με το σύστημα ελέγχου Heez
εξοικονομεί 40% ενέργεια, επιτυγχάνοντας τους στόχους βιωσιμότητας χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση
των πωλήσεων.
Το ιδιαίτερα επιτυχημένο ψυγείο ανοιχτού τύπου, εξοπλισμένο με το νέο σύστημα της Carel για τον
έλεγχο και την διαχείριση των επαγγελματικών ψυγείων, παρουσιάστηκε στην έκθεση Drinktec 2017 στο
Μόναχο της Γερμανίας και κέρδισε τις εντυπώσεις με την απόδοσή του. Αξίζει να αναφερθεί ότι η λύση
Heez της Carel απέσπασε το βραβείο καινοτομίας «World Beverage Innovation Award» στην κατηγορία
«Best environmental sustainability initiative» στην έκθεση Drinktec.
Ο κ. Σταμάτης Καρατζάς, Διευθυντής Μάρκετινγκ
της Frigoglass, δήλωσε «Το νέο μοντέλο Frigoglass
Easyreach Express εξοπλισμένο με το σύστημα
ελέγχου Heez κατόρθωσε να φτάσει το 40% σε
εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή θα
καταστήσει τα ψυγεία ανοικτού τύπου πολύ πιο
ελκυστικά για τις εταιρείες ποτών και
αναψυκτικών και θα τις διευκολύνει να
διατηρήσουν τις πωλήσεις τους, αλλά και να
επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν
θέσει»
«Η Frigoglass είναι συνεργάτης μας για
περισσότερο από 10 χρόνια και είμαστε
περήφανοι που έχουμε κοινό όραμα για τις νέες
προκλήσεις που εμφανίζονται στο πλαίσιο μίας
όλο και περισσότερο απαιτητικής αγοράς.
Η υιοθέτηση μίας τεχνολογίας μεταβλητών
ταχυτήτων στα επαγγελματικά ψυγεία, αποτελεί
ένα νέο ορόσημο, το οποίο θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες
για τις εταιρείες μας» δήλωσε ο Marco Caretto, Refrigeration & Retail Head of Sales της Carel.
Η νέα, επαναστατική εκδοχή του Easyreach Express όχι μόνο θα αγγίξει υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης
ενέργειας, αλλά επίσης θα διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό και σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα.
Το Easyreach Express 2.0 θα λανσαριστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2018.
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Frigoglass
Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Frigoglass είναι σημαντικός παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο της αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι
ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.
Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο αναψυκτικών και
ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να
ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι
κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν
φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.
Η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις
αναδυόμενες αγορές. Με οκτώ παραγωγικές μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών,
υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση.
Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας.
Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας,
βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα
τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com

CAREL
CAREL is a world leader in control solutions for air-conditioning, refrigeration and heating, and systems for
humidification and evaporative cooling. Our products are designed to bring energy savings and reduce the
environmental impact of machinery and systems; our solutions are used in commercial, industrial and residential
applications.
In order to anticipate customer needs and supply advanced solutions, a total of 7% of consolidated sales is reinvested
in Research & Development that are the heart of our commitment. A further 3% of sales is regularly invested in
production process technology.
The Group’s strength lies in integration between different contexts; its overall vision, wide-ranging experience and
skills allow us to go beyond the boundaries of individual products and represent a single partner capable of identifying
integrated solutions.
CAREL has more than 1300 employees with a turnover of consolidated sales of 231 million euros (2016); it operates
globally through 20 subsidiaries and 7 production plants.

