Zakład przetwórstwa mięsa zainwestuje w
Koluszkach
Firma Starmeat została nowym inwestorem w strefie ekonomicznej w Koluszkach. Za prawie 3 mln zł
firma zakupiła 3-hektarową działkę, już na nowych terenach inwestycyjnych, które przygotowywane
są od strony bocznicy kolejowej przy bazach paliw. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 28
grudnia.
W Koluszkach Starmeat planuje zatrudnić 200 osób. Poszukiwani będą pracownicy produkcji,
magazynierzy, handlowcy, osoby biurowe, elektrycy i operatorzy maszyn (robotów). Zakład będzie
zajmował się produkcją mięsa drobiowego (rozbiór i mrożenie). Co warte podkreślenia, do Koluszek
będzie trafiało mięso już po uboju. Budowa zakładu ma się rozpocząć w lutym 2019 r. Zakończenie
planowane jest na I kwartał 2020 roku.
Przypomnijmy, że w tym roku w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy również budowa zakładu
produkcyjnego firmy Airstal (regeneracja i produkcja podzespołów samochodowych), a w styczniu
pełną moc przerobową uruchomi zakład meblarski spółki POLDEM, który odkupił magazyny po byłej
Husqvarnie. W sumie w 2019 r. w Koluszkach ma powstać 300 nowych miejsc pracy.
Starmeat to przedsiębiorstwo z 20-letnim stażem, które zajmuje się produkcją wysokiej jakości mięsa
drobiowego z kurczaka i indyka. Jego siedziba znajduje się w Aleksandrowie Łódzkim. Firma posiada
nowoczesne linie produkcyjne, które pozwalają na wydajną i szybką produkcję z zachowaniem
wszelkich norm. Dzięki zastosowaniu nowych technologii wyroby cieszą się ogromną popularnością
wśród odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Obecnie spółka 50% wolumenu produkcji sprzedaje
na rynkach: Ukrainy, Kosowa, Macedonii, Bośni i Hercegowiny. Pozostałe 50% produkcji
sprzedawane jest na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, w tym około 20% na rynku Polskim, a
pozostałe 30% odbiorcom z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Anglii, Niemiec, Bułgarii i Gruzji.
Spółka w strategii dystrybucji swoich produktów, stara się opierać o współpracę z odbiorcami na
długoterminowych umowach handlowych. Dlatego też na dzień dzisiejszy ponad 90% wolumenu
sprzedaży odbywa się na podstawie umów długoterminowych, co zapewnia spółce stabilność
produkcji oraz przychodów.
Efektem latami zdobywanej wiedzy i doświadczenia wspólników, jest bardzo dynamiczne rozwinięcie
spółki i jednocześnie uzyskanie ugruntowanej pozycji rynkowej. Zostało to docenione w 2017 i 2018
roku poprzez nominację firmy do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w biznesie
2017” i „Mocni w biznesie 2018” w kategorii dynamika eksportu, oraz nominowanie firmy do Gazel
Biznesu 2017 oraz Gazel Biznesu 2018 w kategorii najbardziej dynamicznych małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce.

