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التغليف  حلول  من  الواسعة  بمجموعتها   "Ilapak" إألباك  شركة  تستطيع 
ولحام  وتعبئة  بتشكيل  المرتبطة  التغليف  متطلبات  جميع  تلبي  أن  المرنة 

)FFS( المنتجات الغذائية واألدوية واألجهزة الطبية والمناديل المبللة.
باإلضافة إلى ماكينات التغليف األفقية )HFFS( والرأسية )VFFS(، تشمل 
مجموعتها أيًضا أنظمة تشغيل في جو ُمَعدَّل، وحلول نقل الُمنتجات، وأنظمة 

العد والوزن، وخطوط كاملة ومميكنة تماًما.
مهمة شركة إألباك هي تقديم حلول تغليف مخصصة لعمالئها وفًقا الحتياجاتهم 

من خالل خفض تكلفة التغليف بفضل ماكينات موثوقة وفعالة للغاية.
من  أساسي  أمر  هو  األسواق  على  الجيد  تركيزها  أن  إألباك  شركة  تعتقد 
الموجه  الصناعي  الشركة  نهج  يصف  التركيز  هذا  العميل.  إرضاء  أجل 
عامة  ماكينات  إألباك  تنتج شركة  ال  والتطور؛  والتكنولوجيا،  العمالء  نحو 
االعتبار  بعين  العمالء  احتياجات  أخذ  مع  منتجات مصممة  باألحرى  ولكن 

منذ البداية.
دائمة  دراية  على  الغذائية  وغير  الغذائية  الصناعات  في  المتخصصون 
ذلك،  الجديدة. عالوة على  االتجاهات  مواكبة  أجل  المرجعية من  بالمعايير 
تضمن شركة إألباك تقديم خدمة مخصصة للعمالء تشمل: تصميم الماكينات 
قطع  وتوريد  الفنية  المساعدة  وتقديم  العاملين  وتدريب  وتشغيلها  وتركيبها 

الغيار في الوقت المناسب.
أن  يمكن  الذي  والفارق  للعمالء  النهج  هذا  أهمية  مدى  إألباك  تعلم شركة   
مثل  اليومية  اإلنتاجية  والعمليات  التشغيل  ألنظمة  السليم  األداء  في  يحدثه 

Ilapak, with its vast range of flexible packaging solutions, can satisfy every form, fill and 
seal packaging requirement of food, pharma, medical devices and wet wipe industries.
Besides flow wrappers and vertical baggers, Ilapak portfolio also includes systems for 
modified atmosphere applications, product handling solutions, counting and weighing 
systems and complete, fully automated lines.
Ilapak’s purpose is to provide its customers with packaging solutions precisely 
tailored to their needs, minimizing their cost per pack by means of very reliable 
equipment and efficient service.
Ilapak believes that being well focused in everything it does is key to customer 
satisfaction. This focus describes its industry-oriented approach to its customers, 
technology and developments – Ilapak does not produce generic machines, rather 
it engineers its products with customer’s specific needs in mind right from the start. 

Its specialists for the food and non-food industry and are in touch with market 
conditions and aim to be up to date with the latest research and development in 
their fields.
Customer service begins with a tailor-made system and continues through 
installation, commissioning, training, technical assistance and the supply of spare 
parts. 
Ilapak knows how important service is to customers, and what a difference 
performance and details can make, like communicating in your local language with 
its locally based engineers.
With headquarters in Lugano, Switzerland, Ilapak has fifteen sales and service 
subsidiaries in different countries across the world, as well as a significant number of 
qualified sales and service agents in other countries. 
This network allows this company to offer its customers one of the largest and 
most effective locally based sales and service teams in the market, focused on its 
customers’ individual and local requirements.
Thanks to this strategy, Ilapak has been able to serve the Middle East market for over 
30 years with local sales representatives and with a service support on site.
Company overview:
• Part of the IMA Group
• Founded in 1970
• Headquarters in Lugano, Switzerland
• 15 subsidiaries worldwide
• 5 manufacturing plants (2-Italy, 1-Switzerland, 1-USA, 1-China)
• Over 500 employees
• One of the largest customers service teams in the industry.
www.ilapak.com
marketing@ilapak.com

Complete vertical 
packaging line for 

vegetables

Complete horizontal flow wrapping line for stacked biscuits

تواجد المهندسين في الموقع حيث يعرفون كيفية التواصل باللغة المحلية.
فرًعا  عشر  خمسة  تمتلك  فإنها  سويسرا،  لوجانو،  في  إألباك  شركة  وبمقر 
للمبيعات والخدمات في جميع أنحاء العالم، فضاًل عن عدد كبير من وكالء 

المبيعات والخدمات.
 هذه الشبكة تسمح للشركة بتقديم مساعدة واسعة النطاق ومركزة بشكل جيد 

على االحتياجات الفردية و "المحلية" لعمالئها.
بكفاءة  خدمة  تقديم  من  إألباك  شركة  تمكنت  االستراتيجية،  هذه  وبفضل 
وفعالية لسوق الشرق األوسط ألكثر من 30 عاًما من خالل ممثلي المبيعات 

المحليين وتقديم خدمة المساعدة في الموقع.
نبذة عن الشركة في نقاط:

.IMA جزء من مجموعة إيما •
• تأسست عام 1970.

• المقر المركزي في لوجانو، سويسرا
• 15 فرًعا في جميع أنحاء العالم

• 5 مصانع )مصنعان في إيطاليا ومصنع في سويسرا ومصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية ومصنع في الصين(

• أكثر من 500 موظف
•   واحدة من أكبر فرق الخدمة في الصناعة.
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خط عمودي كامل لتعبئة وتغليف البسكويت الُمجمع

خط عمودي كامل 
لتعبئة الخضروات


