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Unicorn breidt uit in Weert
Unicorn wil meer dan € 2 miljoen investeren in haar processen om de
capaciteit van de onderneming te vergroten. Door de aanhoudende
klantvraag en groei gaat Unicorn investeren in een aantal grote projecten.

Lees meer

Symposium economisch samenwerkingsverband Hoge Dunk en Keyport 2020
Datum: 10 februari 2014
Locatie: Poort van Limburg, Weert
Het economisch samenwerkingsverband Hoge Dunk en Keyport 2020
organiseren op 10 februari 2014 een symposium waarin de projecten en
resultaten van de Hoge Dunk en de projecten, ambitie en doelstellingen
van Keyport 2020 centraal staan. In een informele, interactieve setting
gaat dagvoorzitter Simone van Trier in gesprek met betrokken
projectpartners en vraagt u input te leveren over de manier waarop we de
groei van de regio het beste kunnen realiseren. Hiernaast geven enkele
inspirerende sprekers hun visie op de economische kansen voor onze
regio.
Heeft u zich al eerder ingeschreven? Dan hoeft u verder niets te
doen. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Klik dan op de
onderstaande link om naar de inschrijfpagina te gaan.

programma & inschrijven

Meer weten?
Bovenstaande is slechts een greep uit het vele positieve nieuws uit onze
regio. Meer weten? kijk dan op:

www.keyport.2020.nl
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KEYPORT2020 is een samenwerkingsverband tussen
bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het
realiseren van het Brainport2020-programma in Midden-Limburg
en Cranendonck. Brainport2020 leidt er toe dat ZuidoostNederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van
toptechnologische regio's.

@keyport2020

www.keyport2020.nl

Productie en distributie van deze nieuwsbrief worden verzorgd door Buro Beeldvang en Keyport2020.
Wilt u geen e-mailing van Keyport2020 meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
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Unicorn breidtuitin W eert
27 januari 2014

Categorie: Maakindustrie
Unicorn Grain Specialties - voorheen Meneba - , internationale producent van
natuurlijke functionele ingrediënten voor Feed, Food en Industrie, investeert in
uitbreiding en vernieuwing van de productie te Weert.

Unicorn wil meer dan € 2 miljoen investeren in haar processen om de capaciteit
van de onderneming te vergroten. Door de aanhoudende klantvraag en groei
gaat Unicorn investeren in een aantal grote projecten. Naast de aanhoudende vraag naar specifieke natuurlijke
functionele ingrediënten neemt het eisenpakket van klanten toe. Om aan de hoogste kwaliteitseisen en stijgende
vraag te voldoen breidt Unicorn uit met de silocapaciteit en installeert aanvullende procestechnologieën binnen het
bedrijf. Daarnaast zal de procesautomatisering van de meest moderne hardware en software voorzien.

Unicorn lanceerde eind 2012 twee nieuwe concepten op basis van natuurlijke ingrediënten voor de snack en brood
ingrediënten industrie. Beide concepten hebben een enorme vlucht gekregen. Daarnaast ontwikkelt de vraag naar
speciale grondstoffen en ingrediënten richting de diervoerdermarkt zich met een gelijke trend. Door deze groei zijn
extra investeringen noodzakelijk aldus Pieter Spanjers (algemeen directeur Unicorn).

Unicorn verhoogt haar investeringsniveau. In 2012 en 2013 heeft Unicorn reeds geïnvesteerd in een nieuwe
volautomatische verpakkingslijn en is de organisatie uitgebreid. Unicorn verwacht met deze investeringen de groei in
natuurlijke functionele ingrediënten te kunnen blijven invullen.

Terug
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