
verpakkingsindustrie

Gejo Interpack werkt voor nationale en 
internationale opdrachtgevers waarmee 
het bedrijf in de loop der jaren een goede 
relatie heeft opgebouwd. Omdat deze 
opdrachtgevers graag nog verder ont-
zorgd wilden worden, is in de loop der 
jaren naast het verpakken van diverse 
producten ook het verzorgen van produc-
tie-ondersteunende activiteiten tot de 
mogelijkheden gaan behoren, zoals krim-
pen, sealen, handmatig verpakken van 
producten, maar ook tijdelijke opslag van 
goederen, voorraadbeheer, post- en pak-
ketverwerking en het bouwen van dis-
plays. Het is zelfs mogelijk om binnen 

een straal van 90 kilometer werkzaamhe-
den te verrichten op de locatie van klan-
ten.

Waarom Gejo Interpack
Een belangrijke factor voor het succes is 
het feit dat Gejo Interpack een echt fami-
liebedrijf is waarbij de klant centraal 
staat. De ervaring is dat de werkzaamhe-
den in het proces vaak in een kort tijdsbe-
stek moeten worden verricht en daar is 
Gejo Interpack sterk in. Klanten kunnen 
rekenen op flexibele service, korte com-
municatielijnen, een snelle offerte tegen 
een scherp tarief en een hoge kwaliteits-

norm van de geleverde diensten. Met een 
creatieve en probleemoplossende instel-
ling halen de medewerkers alles uit de 
kast om op tijd de producten te leveren. 
Het motto van het bedrijf is niet voor 
niets ‘ook kwaliteit komt op tijd’.
Nieuwsgierig geworden naar de moge-
lijkheden om uw verpakkings- en ompak-
werkzaamheden te outsourcen? Neem 
dan contact op met Lotte van Antwerpen 
0315 – 342802 om vrijblijvend een 
afspraak te maken om samen de moge-
lijkheden te bespreken. 

 www.gejo-interpack.nl

Gejo Interpack is een allround 
en flexibel CoPacking 
verpakkingsbedrijf dat in 
2002 van start is gegaan in 
Gaanderen.
Gerard van Kempen, 
eigenaar van Gejo Interpack, 
beschikte over een jarenlange 
ervaring in de verpakkings-
industrie alvorens hij de sprong 
waagde om voor zichzelf te 
beginnen. Dat het bedrijf 
geen eendagsvlieg is, blijkt 
wel uit het feit dat het bedrijf 
inmiddels is uitgegroeid 
naar een professioneel 
verpakkingsbedrijf met een 
geoutilleerd machinepark. 
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