Ψυγείο Hybrid – Παγωμένα αναψυκτικά ακόμα και με διακοπή ρεύματος
Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 – Το Hybrid, η πρόσφατη προϊοντική μας καινοτομία στην επαγγελματική ψύξη,
έχει ενθουσιάσει τους πελάτες μας στην αγορά της Αφρικής.
Στις αναδυόμενες αγορές, οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση, την απώλεια πωλήσεων
λόγω περιορισμένων κρύων προϊόντων, έτοιμων για άμεση κατανάλωση. Ο λόγος είναι η ασταθής παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δεν επιτρέπει στα συμβατικά ψυγεία να διατηρούν τη θερμοκρασία των
προϊόντων στα επιθυμητά χαμηλά επίπεδα. Η Frigoglass, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει
καινοτόμες λύσεις, έχει εισάγει με επιτυχία το επαγγελματικό ψυγείο Hybrid, το οποίο έχει σχεδιαστεί
ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του από τις διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη χρήση της
ευτηκτικής τεχνολογίας, διατηρεί χαμηλές θερμοκρασίες για περισσότερο από 16 ώρες σε ζεστό
περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο κ. Κώστας Μητσοτάκης, Διευθυντής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προϊόντων,
σχολίασε:
“Πραγματοποιήσαμε εκτενείς δοκιμές στην
αγορά 7 χωρών της Αφρικής, σε
συνεργασία με εταιρείες ζυθοποιίας και
αναψυκτικών.
Σε
θερμοκρασία
περιβάλλοντος γύρω στους 40 βαθμούς
Κελσίου, το επαγγελματικό ψυγείο Hybrid,
χρησιμοποιώντας προηγμένη ευτηκτική
τεχνολογία και ενεργειακά αποδοτικά
εξαρτήματα, διατηρεί τα προϊόντα
παγωμένα
και
επιτρέπει
στους
καταναλωτές να απολαμβάνουν δροσιά και
ποιότητα.»
Η λύση Hybrid διατίθεται στις σειρές προϊόντων Smart και ICOOL, διατηρώντας την αποτελεσματική
προβολή των προϊόντων που εξασφαλίζει η γυάλινη πόρτα και η προηγμένη αισθητική τους. Τις ώρες
χωρίς ρεύμα, τα φώτα LED συνεχίζουν να φωτίζουν το ψυγείο αποδοτικά, ενισχύοντας τις αυθόρμητες
αγορές ποτών και αναψυκτικών. Επίσης, τα ψυγεία χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα χωρίς
υδροφθοράνθρακες (HFC-free), τα οποία προτιμούνται από τους πελάτες και ταυτόχρονα είναι συμβατά
με τους στόχους μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αφρική χαρακτήρισαν το ψυγείο ως το πιο ελκυστικό κομμάτι του
τεχνικού τους εξοπλισμού στα καταστήματά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα
επαγγελματικής ψύξης στο σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές μας ομάδες
πωλήσεων.

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.
Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, 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 σε ολόκληρο τον κόσμο,
υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους 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.
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