
Τρόφιμα, Ποτά και 
Συσκευασία



Η εξειδικευμένη μας τεχνογνωσία 
περιλαμβάνει: 
•   Εφαρμογή και βελτιστοποίηση εξοπλισμού

•   Σχεδίαση και βελτιστοποίηση εγκατάστασης

•   Μελέτες διαχείρισης ασφάλειας και επικινδυνότητας

 •   Ορθή διαδικασία παραγωγής (GMP)

 •   Ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)

 •   Προκαταρκτικές αξιολογήσεις υγείας και ασφάλειας (PSRs)

 •   Ανάλυση επικινδυνότητας παραγωγικών διεργασιών  
  (PHAs, HAZOPs, FMEAs)

•   Συστήματα ελέγχου και αυτοματοποίησης διεργασιών

•   Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων παραγωγής

 •   Διεργασίες τροφίμων και ποτών

 •   Συστήματα CIP και SIP

 •   Επεξεργασία υλικών

 •   Συσκευασία

 •   Αποστείρωση

 •   Αποθήκευση

 •   Διαχείριση συνταγών και αποθεμάτων

Η εμπειρία της TWD περιλαμβάνει την ανάπτυξη, 
εφαρμογή, βελτιστοποίηση και αναβάθμιση 

βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας τροφίμων και 
ποτών και συσκευαστικών μονάδων.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ



Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας βελτιώνοντας τα συσκευαστικά υλικά και την απόδοση των μηχανημάτων 
και αναπτύσσοντας καλύτερες λειτουργικές ικανότητες συσκευασίας και διανομής. Βοηθούμε τις εταιρείες να 
ανταποκριθούν στις λειτουργικές και νομοθετικές υποχρεώσεις μέσω συσκευαστικών υλικών, πρακτικών και 
περιβαλλοντικών ελέγχων και αξιολογήσεων.

Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται ιδιοκτήτες επώνυμων προϊόντων (Brands), εταιρείες διανομής, 
πλήρωσης, μετατροπής συσκευασιών και λιανοπωλητές, που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, 
συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικών και χημικών.

Μπορούμε να αναπτύξουμε εξατομικευμένες 
συσκευαστικές λύσεις, που να ταιριάζουν 
στις ανάγκες σας ή να βελτιώσουμε τις 
υπάρχουσες μεθόδους διεργασίας.

Η εξειδικευμένη μας τεχνογνωσία περιλαμβάνει:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

•   Ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση εξοπλισμού

 •   Συστήματα ελέγχου και αυτοματοποίησης

 •   Χειρισμός υλικών

•   Σχεδιασμός και μελέτες εγκαταστάσεων  
 παραγωγικών μονάδων

•   Υποστήριξη εμπορευματικών μεταφορών  
 (logistics)

•   Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση συσκευασιών

 •   Αναλώσιμα

 •  Προετοιμασία προδιαγραφών   
  συσκευαστικού υλικού, ώστε να συναντά  
  τα βιομηχανικά  πρότυπα επίδοσης και  
  ασφάλειας

 •  Πρωτογενής και δευτερογενής συσκευασία

 •  Αξιολόγηση απόδοσης και δομικότητας

 •  Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία

•   Υπηρεσίες προμηθειών

•   Διαχείριση θεμάτων κινδύνων και   
 ασφάλειας (risk & safety management)

 •   Έλεγχοι συμμόρφωσης και ανάπτυξη  
  προγραμμάτων συμμόρφωσης

 •  Μελέτες ανάλυσης κινδύνων και   
  κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)

 •  Προκαταρκτικές αξιολογήσεις υγείας  
  και ασφάλειας (PSR) 

 •  Μελέτες ανάλυσης κινδύνων   
  διεργασίας (PHAs, HAZOPs, FMEAs)



Η TWD είναι μία δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη 
εταιρεία ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης, τεχνικών μελετών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς εδώ και 20 χρόνια προσφέρει με 
αξιοπιστία υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης, ανάπτυξης και 
εκτέλεσης έργων, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες μελετών στον 
τομέα της ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και των έργων υποδομής.

Η ομάδα μας διακρίνεται από την αφοσίωση στον πελάτη, 
προσφέροντας πάντα αποτελεσματικές συμβουλευτικές και τεχνικές 
λύσεις. Διακρινόμαστε για τις εξαιρετικής ποιότητας, καινοτόμες και 
ευέλικτες υπηρεσίες μας.

Αποστολή μας είναι να είμαστε η αξιόπιστη εταιρεία της επιλογής σας, 
που θα προσφέρει τεχνικές λύσεις υψηλού επιπέδου, μέσω front-
end project development, design engineering, optimization και risk 
management.
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