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Making Future

AFRY jest międzynarodowym liderem w dziedzinie usług inżynieryjnych, projektowych i doradczych. Tworzymy
rozwiązania, aby wspierać naszych klientów na całym świecie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju,
a także globalnych trendów urbanizacji i cyfryzacji.
Jesteśmy zespołem blisko 16 000 ekspertów działających na całym świecie w dziedzinie infrastruktury, przemysłu
i energii, z myślą o zrównoważonych rozwiązaniach dla następnej generacji.
Nasze biura, zlokalizowane w Łodzi i Kwidzynie, realizują wielobranżowe projekty dla klientów. Wspomagają ich
w osiągnięciu strategicznych celów, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych.
Jako nowoczesna firma dążymy do tego, aby być atrakcyjnym pracodawcą.

Dołącz do naszego zespołu w Łodzi!
Aktualne oferty pracy znajdziesz na stronie:
https://afry.com/pl-pl/dolacz-do-nas/kariera
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Znaczący wzrost produkcji tektury falistej w Rosji

marketów wymaga od op

pod względem zajmowan
Produkcja tektury falistej w Rosji systematycznie rośnie
i wzrost ten będzie się utrzymywał w kolejnych latach – wynika z wypowiedzi producentów i doniesień tamtejszych
mediów.
Według raportu „Analiza rynku tektury falistej w Rosji”,
przygotowanego przez firmę analityczną BusinesStat, produkcja tektury falistej w tym kraju wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat (czyli w okresie 2016-2020) o 27,8% – z 1,55 mln
do 1,98 mln ton. Powodem był rosnący popyt na opakowania z tektury falistej.
Największy wzrost produkcji tektury falistej odnotowano w 2020 r. (+10,4%, czyli o 187,3 tys. ton więcej w stosunku do roku poprzedniego). Mimo kryzysu gospodarczego, produkcja opakowań z tektury falistej zwiększyła
się, głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie
na opakowania towarów konsumpcyjnych, artykułów spożywczych i gotowej żywności. Napędzał ją również wzrost
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przyciągającego wzrok.
popytu w Chinach, do których w 2020 r. wyeksportowano
muszą dokładnie oszacow
190,3 tys. ton tektury falistej (w porównaniu do zaledwie
sować materiały nisko-, a
100 tys. t w 2019 r.).
spełniały one wysokie st
Część producentów papieru zaczyna dywersyfikować
równoczesnej minimaliza
swoje moce produkcyjne, zwiększając produkcję materiaTe tendencje mają sw
łów opakowaniowych. Przykładem są zakłady celulozowoopakowań – z jednej stro
-papiernicze Wołga, które ogłosiły niedawno plany zwiękpostrzegają obecnie opa
szenia produkcji papieru opakowaniowego o 60%. Wczetowar, lecz bardziej ja
śniej wytwarzały głównie papier gazetowy, na któryko
jedklientów,
informujące ich
nak popyt spadł znacząco z powodu pandemii. Teraz zakładługotrwałe
wrażenie. Z
dy Wołga zwiększą produkcję papieru na tekturę falistą,
koncentrując się na Chinach, jako głównym odbiorcy kowań
tego muszą tworzyć no
asortymentu. Również Kongopoga PPM, jeden z wiodątylko mają estetyczny, zac
cych zakładów celulozowo-papierniczych w Rosji, podąża
bezpieczny i efektywny p
tą drogą.
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