


Despre Companie

Dispunem de capacități de producție considerabile care pot genera peste 100 tone zilnic, constând în 11 linii de 

ambalare, 2 cuptoare de mare capacitate și 3 secții de producție dedicate.

Fabrica este în plin proces de extindere, la 
începutul anului 2018 având o suprafață de 
8.900 mp

Promovám
  un stil de viatá  

 

Realizările Companiei Orlando sunt construite pe o bază solidă cu 
valori fundamentale precum integritatea, angajamentul față de 
clienți și dorința de a fi cei mai buni  în tot ce facem.

Clienții sunt                            afacerii 

noastre și de aceea dorim să fim 

întotdeauna prima lor alegere,  

oferindu-le produse deosebite ce 

îmbină bucuria de a mânca 

sănătos cu plăcerea gustului.

Ne propunem să depășim în 

permanență așteptările 

consumatorilor cu produse 

naturale, bogate în nutrienți, cu 

adevărat savuroase, aduse de pe 

toate meridianele lumii.

Design-ul ambalajelor 

noastre creează un 
puternic impact vizual la 

raft, asigurând 

produselor 

comercializate un grad 

ridicat de atractivitate și 
dezirabilitate

Principiile care ne ghidează în dezvoltarea 
afacerii sunt excelența si creșterea 
sustenabilă a companiei.

Calitatea produselor și sigranța alimentului sunt parametri 
esențiali pentru durabilitatea afacerii noastre. Orlando este 
companie certificată ISO 9001-2015, IFS versiunea 6 , ISO 14001 - 
2015 , OHSAS 18001 -2007 având implementat sistemul de 
Management integrat al Calității.
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Compania Orlando s-a înființat din pasiunea

acționarilor săi de a oferi consumatorilor arome 
autentice și savuroase din întreaga lume. Totul 
a început în anul 1994 cu achiziționarea unei 
mașini de împachetat condimente.
Compania a parcurs în timp mai multe etape 
care au condus la dezvoltarea durabilă a afacerii:
•      Achiziționarea de noi utilaje performante;
•      Extinderea portofoliului de produse și de 
clienți;
•      Cercetarea preferințelor consumatorilor și a 
comportamentului acestora;
•      Dezvoltarea de noi produse în acord cu 
tendințele pietei;
•      Îmbunătățirea constantă a parametrilor 
produsului final;
•      Implementarea standardelor de calitate;
•      Adaptarea spațiilor de depozitare, 
producție și logistică
Politica de a investi continuu în tehnologii 
moderne și performante pentru prelucrarea și 
ambalarea produselor comercializate, 
implementarea strategiilor inovatoare de piață 
și atenția pentru nevoile consumatorilor finali 
sunt ingredientele succesului Companiei 
Orlando. În prezent suntem lider de piață în 
domeniul ambalării fructelor deshidratate și 
confiate și unul dintre cei mai importanți 
operatori din domeniul produselor oleaginoase, 
condimentelor și produselor de patiserie.  

echilibrat
Mai multe informatii pe

www.orlandos.ro










































