
Návštěva firmy Pacific Direct



●V rámci projektu CLAP navštívily litevské, bulharské a 

české skupiny studentů místní holickou společnost 

Pacific Direct.



Pacific Direct ve světě

Společnost Pacific Direct je světovým leaderem v produkci a dovozu

toaletních potřeb a vybavení pro hotely, zaoceánské lodě a letecké

společnosti.

Jejich produkty jsou dováženy do více než 110 zemí světa.

Počet světových zaměstnavatelů – 250.



Pacific Direct, s.r.o. Holice

Pacific Direct Holice se zabývá vývojem a výrobou značkových toaletních potřeb

s objemy od 3 ml do 5 litrů, včetně balíčků a dárkových sad. Na rozdíl od hotelů

jsou jejich výrobky též dodávány maloobchodním řetězcům.

Non-stop výroba 24 hodin denně 7 dní v týdnu,

• 4500 paletových míst pro dočasné skladování produktů,

2000m2  výrobních prostorů, jenž splňují všechny hygienické a bezpečnostní 
požadavky, pružné produkční metody

Spolupráce se zahraničními dodavateli,

Zkušený a kreativní tým pro vývoj nových produktů,

Zákaznický servis, vždy připraven uspokojit zákazníkovy požadavky,

170 profesionálních kvalifikovaných zaměstnanců,

Plně vybavená vlastní laboratoř, umožňující flexibilitu při vývoji a testování 
nových produktů, stejně jako testování výrobních šarží.



●Jako uvítání do okolí celé produkce firmy viděli 

studenti zajímavou prezentaci o historii, vývoji, 

výrobě jednotlivých produktů a také o továrně.

• Někteří zaměstnanci dokonce připravili i malý kvíz o zajímavé ceny.



Unikátní síla Pacific Direct spočívá především v možnosti poskytnout

zákazníkovi komplexní služby na jednom místě - počínaje obsáhlým

rozvojem, vyfukováním, kosmetickým plněním výrobků, plně a částečně

automatizovanými lahvemi a plnicími tubami, sítotiskem a konče

sestavováním balíčků a dárkových sad

 Značkové produkty

 Individuální produkty

 Produkty pro domácnosti / Pacific Direct logo

Hlavní značky firmy:

 Elemis, Asprey, TWC, Penhaligon, Amouage, Eco Boutique

JEJICH PRODUKTY



PRODUKTY



●V další části naší prohlídky jsme byli zavedeni do 

laboratoře, skladu a následně do hlavní výrobny, 

kde jsme měli příležitost vidět celou výrobu z první 

řady.



Mikrobiologická kontrola vstupních materiálů,

kosmetické výplně a hotelové produkty

Posouzení stability a kompatibility produktu

s obalovými materiály

Analýza chemických a fyzikálních parametrů

přírodních materiálů a produktů nebo fyzikálních

vlastností obalů

Vyhovění všem požadavkům stanovených

právními předpisy České republiky,

Evropské unie a mezinárodních standardů kvality

Přísná kontrola kvality a testování všech šarží výrobků

JEJICH LABORATOŘ A KVALITA



PD-CZ je jediné výrobní zařízení společnosti

Výroba je rozdělena do 4 procesů:

Vyfukování plastových lahví

Sítotisk – specifické označení plastových lahví

Betonárny – míchání kosmetických přísad

Plnění – finalizace výrobků a obalů

Skladovací prostory jsou přímo napojeny na výrobní halu

JEJICH VÝROBA



KONTAKT NA SPOLEČNOST

Pacific Direct, s.r.o.

Podlesí 53

534 01 Holice

Česká republika

Tel: +420 466 681 701, 702

Fax: +420 466 681 703

E-mail: info@pacificdirect.net

www.pacificdirect.co.uk

mailto:info@pacificdirect.net

