КФ «КВІТЕНЬ»
Кондитерська фабрика «Квітень» - одне з провідних
багатофункціональних харчових підприємств України. На кондитерському
ринку компанія успішно працює з 2001 року. Спеціалізується на виробництві
борошняних і бісквітної-кремових кондитерських виробів, як у ваговому, так
і в фасованому форматі.
З 2010 року підприємство активно розвиває напрямок з фасування
продуктів харчування. Сьогодні на підприємстві розфасовується понад 100
видів сипучої продукції (крупи, чай, спеції, макаронні вироби, снеки).
Загальна площа виробничих потужностей КФ «Квітень» становить більше 30
000 м2.
КФ «Квітень»:
• володіє найбільшими в Україні багатофункціональними виробничими
потужностями з фасування продуктів харчування
• виробляє близько 20 тонн на добу кондитерських виробів
• фасує близько 400 тонн на добу продукції
• 1400 співробітників
• загальна площа виробничих потужностей більше 30 000 м2
За 16 років роботи кондитерська фабрика «Квітень» виросла в сучасне
підприємство, оснащене високотехнологічним обладнанням.
На фабриці працює три цехи:
• цех №1 - виробництво бісквітно-кремової, листково - дріжджової,
здобної, цукрової та пастильної продукції
• цех№2 - виробництво вафельної продукції та грильяжу
• цех№3 - розфасувальний (цукор, крупи, макаронні вироби, спеції,
горіхи, чай, снеки і ін.)
У найближчих планах фабрики - придбання і запуск сучасного
обладнання для фасування кави (формат упаковки дойпак, соше, стик) і
пакетованого чаю.
На КФ «Квітень» запроваджено жорсткий контроль якості і безпеки
продукції, що випускається. На підприємстві застосовується система
менеджменту безпеки продуктів харчування, згідно з ДСТУ ISO 22000: 2007.
Щодня лабораторну перевірку проходять більше 30 позицій готової
кондитерської продукції фабрики. Також на контролі лабораторії входить
сировина, пакувальні і допоміжні матеріали.
Свою продукцію фабрика «Квітень» реалізовує в Східному, Західному,
Центральному та Південному регіонах України через мережу магазинів
«АТБ», фірмову торговельну мережу та інші канали збуту (дистриб'ютори,
оптові та дрібнооптові клієнти, клієнти лінійних роздрібників).
На поточний момент в портфелі кондитерської фабрики «Квітень»
існують такі торгові марки:

• ТМ «Квітень» (вафлі, вівсяне печиво)
• ТМ «Bravissimo» (десерти європейського рівня, вафлі, торти)
• ТМ «Смачно!» (вафельні батончики)
• ТМ «Солодка Мрія» (торти, тістечка, рулети)
З огляду на високу якості продукції, що випускається, багато видів
кондитерських виробів фасуються під власними торговими марками компанії
«АТБ-Маркет»:
 ТМ «Своя Лінія»
 ТМ «Розумний Вибір»
.

