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Barneveld, 1 september 2017 
 

 

Beste,          

Heeft u al eens nagedacht over “skin” verpakken? 

Vraagt u zie af wat deze verpakking doet met uw product? 

Zou u dit weleens nader willen onderzoeken maar ziet u op tegen de investering? 

Ilpra Benelux kan u wellicht helpen.  

 

 

 

Het skinnen wordt in de regel alleen op zeer grote industriële machines gedaan. Ilpra is van mening dat met 

name in het middensegment hier te weinig mogelijkheden zijn, vandaar dat zij de ILPRA FoodPack Speedy 

hebben doorontwikkeld om perfecte skin verpakkingen te maken.  

Wij willen u hierbij in de gelegenheid stellen dit zelf te ervaren.  

 

Meld u aan! 

Bij voldoende interesse zullen wij dit event organiseren waarbij u uw eigen product in een skin verpakking kunt 

verpakken en ervaren of het overeenkomt met uw verwachting. 

Op basis van een persoonlijke afspraak maken wij tijd voor u. Voor een hapje en een drankje wordt gezocht.  

Dus geen grote groep maar alle aandacht, in een ontspannen setting, voor u en uw product. 

Neem voor details contact met ons op! 

Maak dan uw interesse kenbaar via info@ilpra.nl of bel gewoon even 0342-404730 en vraag naar Niels 

Scheffler.  

 

 

 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  
ILPRA Benelux BV 

 

Niels Scheffler 

mailto:info@ilpra.nl
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Bekijk hier de video.  

 

 

https://youtu.be/dIjYaLH7cPM
https://youtu.be/dIjYaLH7cPM

