
Van manueel naar
volledig geautomatiseerd 
verpakken
SALVUMs duurzame kosten- en procesbesparingen voor Unipharma



Unipharma 

Vanuit het moderne distributiecentrum te Middelburg bevoorraadt Unipharma meer dan 2.000 

drogisterijen, apotheken, gezondheidswinkels, parfumeriespeciaalzaken en supermarkten in 

Nederland en België. Met het in de drogisterijmarkt breedst gesorteerde assortiment is Unipharma 

gespecialiseerd in verzorgings- en gezondheidsproducten. Naast haar groothandelsactiviteiten 

exploiteert Unipharma ook drie winkelformules. 

 

Unipharma vaart een duidelijke eigen koers, waarbij de focus op groeimarkten centraal staat. Als klant 

van Unipharma profiteert men van een moderne logistiek en een flexibele organisatie met betrokken 

medewerkers. Omdat Unipharma haar retailactiviteiten niet loskoppelt van het groothandelstraject, 

profiteren klanten direct van een efficiëntere werkwijze.

De uitdaging
Jacco van Liere, general manager Unipharma, wilde zijn groei van de afgelopen jaren verder inhoud geven en 

breidde onder andere uit met ruim 5.000 m2 magazijnruimte. Dit gaf de mogelijkheid om de interne logistiek 

onder handen te nemen, waaronder het verpakken. SALVUM, reeds strategisch partner van Unipharma met 

betrekking tot verpakkingsinkopen, kreeg de vraag om Unipharma te begeleiden in de transitie van handmatig 

verpakken naar een volledig geautomatiseerd verpakkingsproces. Belangrijk criterium voor deze opdracht was: 

duurzaam verpakken met zo min mogelijk impact op het milieu. 

De aanpak
Om dit volledig geautomatiseerde verpakkingsproces te bereiken, wilde Unipharma met SALVUM een 

langetermijnoplossing realiseren inclusief deze vertrekpunten: 

 	 Minder inzet van transport

 	 Minder karton

 	 Minder opvulmateriaal

 	 Efficiënter werken

SALVUM begon met een specifiek marktonderzoek. Door haar expertise van de markt, het aanbod van totaal 

geautomatiseerde verpakkingsoplossingen en het omdenken in opvullen van loze ruimtes/lucht, werden de 

duurzame besparingen inzichtelijk. 

Het marktonderzoek met strategische adviezen resulteerde in een plan van aanpak met een shortlist van 

leveranciers die konden bijdragen aan de doelstelling en de vertrekpunten. 
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Na een zorgvuldige selectie en vervolgend de aankoop van de verpakkingsmachines, is SALVUM de markt op 

gegaan voor de inkoop van de gebruiksmaterialen: karton en lijm. SALVUM heeft hiervoor een uitgebreide 

offerteaanvraag uitgezet bij Europese kartonproducenten gespecialiseerd in geautomatiseerde verpakkingslijnen. 

Vanwege de nauwe toleranties bij geautomatiseerd verpakken, is de keuze voor de leverancier, met de juiste 

kwaliteit tegen een correcte marktprijs, essentieel. Na de finale onderhandeling werd de knoop doorgehakt. De 

aangeboden kartonnen plano’s zijn door de machineleverancier (door)getest en vrijgegeven voor productie. 

De doelstelling werd bereikt; het proces is volledig geautomatiseerd. Daarnaast verloopt het verpakken sneller, 

efficiënter en effectiever. De totale besparing voor Unipharma is groot en meerledig. Onder andere door: 

• Scherpere inkoop van machines en verpakkingsmaterialen

• Lagere personeelskosten: minder mensen nodig door automatisering

• Output pakketten per uur is verhoogd 

• Minder lucht door verpakkingen op maat 

• Geen / minder opvulmaterialen in een doos 

• Dozen op maat = meer pakketten per transport

Bovenstaande geeft een beeld van hoe SALVUM voor Unipharma op een duurzame en toekomstbestendige 

manier haar verpakkingsproces inrichtte. De financiële besparing is groot en de impact op het milieu is 

geminimaliseerd.

“ Naast een duidelijke en vasthoudende focus op de kostprijs, heeft het strategisch 
meedenkvermogen van SALVUM ervoor gezorgd dat we slimmere verpakkingsoplossingen 

hebben ingezet, waardoor de efficiency van ons proces is verbeterd. We zijn heel tevreden 
over de marktkennis, inzet en rapportage van SALVUM. 

” – Jacco van Liere, general manager Unipharma
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+31 (0) 475 635 805

info@salvum-europe.com

Bent u geïnteresseerd in meer 
voorbeelden of case studies?
Neem dan contact op met Gerard Peeters van SALVUM

SALVUM – Supply Chain Consultancy

Produktieweg 1 - 6045 JC Roermond
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