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Історія. Сьогодення. Майбутнє.
I



З 2006 року група компаній СтудіоПак - український виробник еко-посуду та 
упаковки з харчової фольги.

Асортимент продукції СтудіоПак складається з форм, об’ємом від 135 до 3100 мл, 
призначених для використання багатьма підприємствами хлібної, м'ясної, 
кондитерської промисловості, підприємствами HоRеCа, національними та 
регіональними роздрібними мережами.

Вся продукція відповідає світовим стандартам якості, а також має необхідні українські 
та європейські сертифікати.

Про компанію



Перші на ринку!

Співробітників компанії 
більше 50 чоловік 

За останні 10 років в проект 
вкладено більше 5 млн. €

* Заробіток в цьому проекті можливий тільки на великих обсягах, а це в свою чергу можливо лише завдяки технологічному обладнанню.

1СтудіоПак майже 14 років на ринку України, є національним 
виробником і надійним партнером



Техніко-економічні показники
Чому саме СтудіоПак Ваш надійний партнер?

Вартість однієї матриці - від 80-100 тис. €
Продуктивність матриці - 30 тис. шт. /годину
Сила удару пресу - 130 тон
Ресурс матриці - більше 10 років

* Саме ці показники дають нам можливість бути надійним партнером з передбачуваними обсягами виробництва.



Плани на 2020 рік

В 2020 році виробництво СтудіоПак 
збільшить потужність на 35% завдяки 
запуску нової виробничої лінії. Окрім того, 
асортиментний ряд продукції збільшиться 
на 10 нових форм.



Плани на найближче майбутнє
Будівництво нового потужного виробничого комплексу

Загальна площа заводу 7000 м² 
Кількість виробничих ліній 10

Інвестиції в будівництво
2,5 млн. €

Інвестиції в устаткування
5 млн. €



Візуалізація майбутнього заводу



Технологічна досконалість
II



Європейське обладнання
Інформація про обладнання

Виробництво СтудіоПак - це сучасні, автоматизовані 
лінії, побудовані на основі італійського обладнання. 

Високопотужні, надійні і ефективні, вони стабільно 
забезпечують необхідну кількість
виробництва готової продукції.



Європейська сировина
Якість для нас передусім, тому нашими постачальниками 

сировини є найкращі європейські компанії



Виробництво партнерів



Хімічний склад
Хімічний аналіз сировини СтудіоПак. Цифри наведені за 

вийнятком основного eлемента AL і вказані в %

Si Fe Mn Mg Cu Ti Zn Cr

0,0768 1,4827 0,4350 0,0059 0,1441 0,0148 0,0086 0,0012

0,0843 1,4298 0,4282 0,0064 0,1318 0,0154 0,0085 0,0013

* Таблиця створена на основі хімічного аналізу продукції компанії Symetal.

0,0661 1,4204 0,4112 0,0006 0,1313 0,0177 0,0085 0,0011

0,0661 1,4204 0,4112 0,0006 0,1313 0,0177 0,0085 0,0011

0,0716 1,4858 0,4501 0,0045 0,1509 0,0138 0,0108 0,0011

0,0716 1,4788 0,4392 0,0035 0,1393 0,0156 0,0085 0,0013



Переваги європейської сировини
4 переваги якісної сировини для виробництва упаковки з 

харчової фольги

Сплав з часткою алюмінію на рівні 99%

При прокатці фольги відбувається двостороннє покриття харчовою 
змазкою

Завдяки високоякісній сировині, обладнання на якому ми працюємо, 
дозволяє нам виготовляти продукцію з мінімально-отпимальною 
товщиною стінок

Продукція СтудіоПак відповідає необхідним параметрам високоякісної 
упаковки: якість вирубки, формування бортика і ребра жорсткості



Нова культура споживання

III



Основні канали продажів
B2C, B2B-C, B2B

Домогосподарствам

Полиця магазину,
власний інтернет-магазин.

Виробникам

З власною
пакувальною лінією.

Бізнесу

HORECA, кейтеринг, 
кулінарія, доставка 

здорової їжі.



Аналіз ринку
Упаковка з харчової фольги в Україні в 2018 році

Домашні господарства 20.91% 
Відділи кулінарії в мережах і в лінійному роздрібі 25.57% 
HORECA і кейтерінг 40.81% 
Виробництво і доставки здорової їжі 2.38% 
Виробництво харчових продуктів з власними пакувальними лініями 10.33% 

Разом            100%

* Розрахунки засновані на власному аналізі продажів і данним з відкритих джерел.



Наші досягнення
Власні ТМ і ТМ партнерів

Власні ТМ - 3

ТМ мереж супермаркетів - 11

ТМ зарубіжних партнерів - 2Формула СтудіоПак



Переваги бути партнерами

Ринок еко-упаковки з харчової фольги в Україні дуже перспективний, адже 
знаходиться на стадії розвитку та формування.

Наша продукція не шкодить здоров'ю людини та навколишньому 
середовищу, на 100% підлягає повторній переробці.

Наша продукція сертифікована за системою ISO (9001:2015, 14001:2015, 
22000:2005).



Ми 14 років працюємо на ринках України, Європи та СНД, нас 
рекомендують як надійного виробника та постачальника.

Ми пропонуємо оптимальний асортимент продукції, прийнятні ціни та 
коротку логістику. Наша пропозиція включає в себе не тільки еко-посуд та 
упаковку з харчової фольги, а також повне пакувальне рішення (кришки, 
машинки для пакування).

Ми оперативно і мобільно реагуємо на запити завдяки кваліфікованим 
співробітникам та оптимізації управлінських і виробничих процесів.



Найголовніше досягнення СтудіоПак!
Завдяки системі якості, впровадженній на виробництві...

За 10 років продукція СтудіоПак отримала визнання найвищої якості від
своїх клієнтів.

Дякуємо Вам!



ТОВ «СтудіоПак Україна Лімітед»
Україна, 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 21

тел.: +380 44 206 0960
www.studiopack.ua

е-mail: info@studiopack.ua

Дякуємо за увагу

http://www.studiopack.ua

