Grupa Polmlek to największa w Polsce prywatna firma
mleczarska ze stuprocentowym polskim kapitałem. Istnieje
niemal od 30 lat, aktualnie w rankingu polskich mleczarni
znajduje się na drugim miejscu.
To kilkanaście podmiotów ściśle ze sobą współpracujących,
skupionych na realizacji wspólnej strategii biznesowej
polegającej na dywersyfikacji produkcji w zakładach a przede
wszystkim na kolejnych istotnych akwizycjach. Tylko w tym roku
do Grupy dołączyły trzy podmioty: Ceko, Jagr i marokańskie
Safilait przejęte od francuskiego potentata – koncernu Bel.
Wyspecjalizowane zakłady produkcyjne, liczne powierzchnie
magazynowe, dobre zaplecze logistyczne, nowoczesne
technologie i unikalne receptury, a nawet atrakcyjnie położone
hotele i pensjonaty - tak w wielkim skrócie można opisać Grupę
Polmlek. Jednak najcenniejszym kapitałem są ludzie - niemal
4200 zatrudnionych osób, blisko 8200 polskich
gospodarstw, zarówno dostawców mleka jak i hodowców
warzyw i owoców - to dzięki nim Grupa Polmlek rośnie w siłę.
Polmlek to lider eksportu - produkty z naszych zakładów
docierają do prawie każdego kraju na półkuli północnej!
Galanteria mleczarska sprzedawana jest przede wszystkim na
rynkach europejskich, natomiast produkty proszkowe, produkty
UHT i sery w blokach, a także soki i napoje są dostarczane na
rynki światowe.
Grupa Polmlek to także lider innowacji. Zakład Fortuna to
pierwszy polski producent napojów alternatywnych. Zakład
w Lidzbarku to największa w Europie Środkowej proszkownia
wyposażona w ultranowoczesną linię suszarni rozpyłowej
pochodnych serwatki, gdzie przetwarzane jest 5,2 mln litrów
serwatki na dobę!
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