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DRUŽINSKO PODJETJE
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Oseminštirideset let vzgledne rasti in 
razvoja je prispevalo k bogati in 
večkulturni identiteti skupine Guillin 
Group. Z nadaljnim trdim delom, stalnim 
napredkom, nadarjenostjo in kreativnostjo 
naših zaposlenih ter vpravičenostjo do 
zaupanja naših strank in poslovnih 
partnerjev, stremimo k odličnosti in 
nameravamo obdržati naš vodilni status v 
Evropi. 



VISOKA EVROPSKA PRISOTNOST 

€653M 2019 prometa

2,500 zaposlenih v  27 podjetjih

Proizvodnja 10 milijard embalažnih kosov  

letno

Enote izdelka na zalogi: 16,000

Tekoča investicijska vlaganja 7%  

prometa

81  estruderjev

270 strojev za toplotno oblikovanje

PREGLED DELOVANJA SKUPINE GUILLIN



11. Trajnostna mesta in skupnosti

12. Odgovorna poraba in proizvodnja

14 & 15. zaščita življenja v vodi in na kopnem 

7. Cenovno dostopna in čista energija

EVROPSKI CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA



Kdo smo? – člani združenja Prevented Ocean Plastic® Alliance
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- družinsko podjetje in evropski dobavitelj embalažnih rešitev iz rPET recikliranih materialov 
      - programi za trajnostni razvoj vključujejo: zmanjšanje teže, proizvodnjo z ničelno emisijo, 

uporabo obnovljivih virov energije, visoko odstotno uporabo recikliranih materialov
     - certifikat Prevented Ocean Plastic omogoča družbenoekonomske prednosti v visoko tveganih 

območjih 
za onesnaženje oceanov s plastiko  

- neoneodvisni revizor za varstvo certifikatov celotne preskrbovalne verige
-izkušnje iz področja infrastrukture za recikliranje v državah v razvoju v krožnem 

gospodarstvu 

- zagotavljanje etičnih delovnih in okoljskih standardov  

- profitno podjetje, ki deluje skladno s svetovnimi potrebami za industrijo 
reciklacije plastenk

- recikliranje milijard plastenk letno ter prispevanje 100.000 s dnevno 
obalni skupnosti za zbiranje in recikliranje plastenk 

- distributer za materiale recikliranih plastenk iz rizičnih držav 



Najobširnejši program na svojem področju.

Certified Prevented Ocean Plastic® je preskrbovalna veriga
 visoko kakovostnih rPET materialov. 

Kaj je Certified Prevented Ocean Plastic?

KO SE PLASTENKA 
DOTAKNE VODE, JE 

PREPOZNO.
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Prevented Ocean Plastic® - Video, ki pove več kot tisoč besed

Kako deluje Prevented 
Ocean Plastic
 recikliranje?



POP preskrbovalna veriga - Od kje prihaja? - Kam gre?
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265m ljudi
Indonezija - 

17.000
otokov

40.000.000 500.000.000

zbranih in recikliranih
plastenk vsak 

mesec 

zbranih in recikliranih 
plastenk vsako 

leto 
brez tekoče vode

druga na seznamu
 gografskih območji

 z visokim tveganjem
 za onesnaževanje 

oceanov s plastiko 

Certified Prevented Ocean Plastic®  – vpogled v program in njegovo sledljivost 

Zbiratelj 
Potrdilo o plačilu

Agregacija 
Dobavnica

Standard pridelave 
in označevanja 

Sledljivost
Povzetek 

Ekipa za zbiranje podatkov 



POP Proizvodi

Diamipack Range

Distripack Snacking

Formipack Sushi

...in števlni drugi.
Veliko izmed naših izbranih artiklov je 

izdelanih upoševajoč POP princip.

Zagotovljeno kakovostno oblikovanje. 

Natural CPET



POP proizvodi – PPE

Potrjeno s strani Michelin Star 
kuharskih mojstrov:
- trajnostne
- odgovorne in okolju prijazne

So lahko PPE zaščite 
za obraz trajnostne?

- visoka stopnja jasnosti
- visoka stopnja uporabe 
recikliranega materiala
- večkrat uporabne



POP vključevanje državljanov – prodajna mesta, oznake na embalaži in QR kode

Programi obveščaja v trgovinah

QR kode

Oglasi na 
prodajnih 
policah Okenske nalepke

Embalažne nalepke
Intergrirano trženje

Podpora 
recikliranju v 
obmorskih 
skupnostih z 
visokim 
tveganjem za 
onesnaževanje 
oceanov s 
plastiko

Vzpodbuda 
proizvajalcev in 

trgovcev k 
uporabi 

reciklirane 
plastike

Ustvarjanje 
priložnosti in delovnih 
mest na področju 
čiščeja obmorskih 
območji 

Ustvarjanje 
priložnosti in 

delovnih mest 
na področju 

čiščeja 
obmorskih 

območji 



POP –odnosi z javnostmi in socialno mreženje

Več kot 1 milijon ogledov!



Certified Prevented Ocean Plastic© - izbira trajnostnega
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Trajnostna oskrba, trajnostni dobiček, trajnostne skupnosti, trajnostna embalaža.



MERCI

BODIMO ODGOVORNI SKUPAJ IN SPREMENIMO PLASTIKO V OBNOVLJIVI VIR 

HVALA!
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