
DISPLAY
EMBALLAGE
POS
PRINTLØSNINGER
TRYKSAGER

Vi stotter Team Rynkeby
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MPI er en samarbejdspartner med stor erfaring 
i udvikling og fremstilling af emballager og 
komplette instore løsninger – Vi varetager hele 
processen fra ideoplæg til distribution.

For os er der ikke noget bedre end at se et 
kundesamarbejde skabe resultater. 
Vi hjælper vores kunder med at skabe synlighed 
i både detailhandel og specialbutikker indenfor 5 
primære områder:

Display
Emballage
POS
Printløsninger
Tryksager

Vi har 50 års erfaring i branchen – og samarbejder 
i dag med flere internationale virksomheder
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Vi fremstiller på egen fabrik Produkterne bliver sendt når der er brug for dem

Konkretisering: Design og 3D-visualisering gør ideen produktionsklarIdeudviklingsfasen hvor alt kan lade sig gøre
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IDEUDVIKLING
Vi løser ide- og konceptudvikling efter konkrete brief eller i tæt samarbejde.
I form af enkeltstående instore produkter eller som en samlet løsning for 
hele butikskommunikationen, fra det første visuelle indtryk ved butiksvinduet 
til købstidspunktet. 
Vi har også mulighed for at indgå som sparringspartner i jeres udviklings – 
eller marketingsafdeling- eksempelvis gennem fælles erfamøder.

DESIGN & KONSTRUKTION
Vi leverer både standardløsninger og specielt konstruerede løsninger som er 
tilpasset jeres konkrete behov. 
At løsningerne er tilpasset både logistisk, økonomisk og visuelt er for os alt 
afgørende i denne del af processen.

FREMSTILLING
Vi har egen produktion af alle former for displays og instore materialer lavet i 
karton, bølgepap og plast. 
Herudover har vi et tæt samarbejde med andre leverandører. Derfor tilbyder 
vi også løsninger i andre materialer, såsom akryl, metal og træ.

LOGISTIK
Vi kan gennemføre alle former for logistiske operationer såsom pakning, pre-
pakning  af varer, specialpakning og pakning af kampagnematerialer. Derudover 
tilbyder vi også at varetage fysisk lager og distribution direkte til butikkerne.

PROCES- Vi dækker hele processen fra idé til logistik.
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Midtjysk Papindustri A/S
Kløvermarken 12
DK-7190 Billund

@: info@mpi-as.dk
W: www.mpi-as.dk
Tlf.: +45 75 331 400  

Samarbejde
skaber værdi


