SAJTÓKÖZLEMÉNY
Deufol: Első kapavágás a Debreceni Logisztikai Parkban
Csupán három hónappal a kelet-magyarországi Debrecen Déli Ipari Parkjában lévő telek
megvásárlását követően és két hónappal az előkészítő földmunkák megkezdése után a Deufol
– az ellátási lánc megoldások és az ipari csomagolások globális piacvezetője – megkezdi
stratégiai terveinek következő szakaszát. Az 2019. október 8-i első kapavágás ünnepséggel a
projekt három héttel a stratégiai ügyfél, a KRONES szomszédos gyártóüzemének hivatalos
megnyitása után pontosan az ütemterv szerint zajlik.
Jürgen Hillen, a Deufol-csoport pénzügyi igazgatója és a Deufol Hungary ügyvezető igazgatója
az építkezés megkezdésének szimbolikus aktusát mérföldkőnek nevezte a debreceni
beruházás alakulása, valamint a Déli Ipari Park és debreceni régió tekintetében. Ismét
hangsúlyozta, hogy Debrecen nemcsak a jövőbeni Deufol Logisztikai Park helyszíne lesz,
hanem onnan fogják irányítani a Deufol délkelet-európai térségben folytatott tevékenységeit
is.
A most kezdődő első építési szakaszban két 4.000 négyzetméter alapterületű gyártó- és
raktárcsarnok, illetve irodahelyiségek épülnek. Ezen kívül csaknem 30.000 négyzetméter
burkolt nyitott terület jön létre, amely nyersanyagok és csomagolt áruk tárolására szolgál.
Ezáltal az első szakasz tervezett épületei a teljes telek mintegy 40%-át foglalják el. Ezen
építési szakasz befejezését 2020 második negyedévére tervezik.
Miután az OK Bau Kft. elvégezte az előkészítő földmunkákat, az építési munkákat
fővállalkozóként a Market Építő Zrt. végzi.
A fennmaradó földterületre további csarnokok építését tervezik. A következő bővítés 1-2
csarnokkal és további nyitott területekkel várhatóan 2020 folyamán kezdődik és 2021 tavaszán
fejeződik be. A Deufol jóval több mint 20 millió eurót fektet be az első két szakaszba.
A vállalat időközben több mint egy tucat dolgozót toborzott Debrecenben. A tervek szerint a
Deufol 2020 elejéig 50, a második szakasz befejezése után jóval több mint 120 új munkahelyet
kíván létrehozni a régióban.
Jürgen Hillen kihangsúlyozta, hogy a logisztikai központ megnyitásával nem csupán egy üzleti
terület tekintetében kötelezik el magukat, hanem a Deufol szolgáltatások széles választékát
kínálják az ellátási lánc mentén a régió minden potenciális ügyfele számára.
Dr. Papp László polgármester üdvözölte beszédében a Deufol céget, mint befektetőt és
munkáltatót a városban és sok sikert kívánt a vállalatnak a befektetéséhez.
A szimbolikus első kapavágást a rendezvény végén a Deufol Hungary két ügyvezetője, a
debreceni polgármester és alpolgármester, a helyi Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
(EDC) és a Debreceni Vagyonkezelő (az ipari park önkormányzati üzemeltetője), valamint az
építésziroda (Tecton) és a résztvevő építőipari cégek (OK Bau és Market Építő) képviselői
közösen tették meg.
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A Deufol cégcsoportról:
A Deufol-csoport globális szereplő az ellátási lánc megoldások, az ipari csomagolás és a kapcsolódó
szolgáltatások területén. Szolgáltatási köréhez tartozik az export- és ipari csomagolás, logisztikai
szolgáltatások, valamint az ellátási lánc mentén megvalósuló innovatív IT megoldások. A Deufol vállalat,
amelynek székhelye Hofheimben, Frankfurt am Main közelében található, 12 országban 91 telephelyen
van jelen és mintegy 2300 dolgozót foglalkoztat. 2018-ban a cégcsoport 265 millió eurós éves forgalmat
ért el.
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