Empresa em Destaque

VOGLER

FONTE DE SABORES,
INGREDIENTES E
TECNOLOGIA
A

Vogler Ingredients surgiu a partir da
necessidade da indústria alimentícia de
buscar soluções inovadoras, ágeis, diversificadas e seguras em um mercado tão competitivo.
Assim, desde sua fundação, a Vogler atua sob
a gestão profissional e responsável, sempre pautada nos valores éticos e na atualização das novas
tecnologias do mercado.
Sua visão possibilitou um crescimento sustentável que em 2015, completou 25 anos de sucesso.
É listada quatro vezes na revista Exame PME e
reconhecida dentro e fora do Brasil como uma das
principais empresas de ingredientes, com mais de
30 representadas nacionais e estrangeiras.
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A Vogler possui forte presença
em seus clientes, com marcas renomadas internacionais, se consolidando como uma fornecedora completa, através de suas três unidades
de negócios, são elas:
• Food Ingredients
• Flavors
• Systems (blends)
A Divisão Food Ingredients é
a mais antiga e a que ativa o seu
DNA. Com mais de 300 soluções,
se consolida com uma das principais empresas de hidrocolóides do
Brasil, além da grande expertise em
edulcorantes, corantes alimentícios,
fibras, entre outros.
A Divisão Ingredientes ainda
conta com os seguintes produtos: acidulantes; antioxidantes;
antiumectantes; bases aerantes;
colágenos; conservantes; corantes
artificiais e naturais; concentrados
proteicos; derivados de trigo e
milho; edulcorantes; emulsificantes; espessantes; estabilizantes;
extratos vegetais; extratos naturais
co2; fibras; flavorizantes; gelatinas;
gorduras especiais p/chocolates;
ingredientes naturais; ingredientes
para pet food.
A Vogler Ingredients fornece a
inovação e segurança que sua empresa necessita através de marcas
mundialmente renomadas.
A Divisão Systems é responsável
por oferecer tecnologia aos clientes, através de Blends ou misturas
Taylor-made. O portfólio desta
plataforma é dividido nas linhas:
INNOGUM; INNODOLCE; INNOSTAB; INNODOX; INNOCOLOR;
INNOFIBER; INNOACID; etc.
São produtos que visam melhorias em processos e/ou redução de
custos com foco na inovação derivada de tendências mundiais.
Já, os aromas e emulsões Vogler
Flavors, tem por característica
fechar o triângulo de soluções
completas, onde o cliente encontra
ingredientes para a fabricação de
seus produtos, aromas e emulwww.revista-ﬁ.com

sões especialmente desenvolvidos
para dar a vida e identidade que
necessitam.
Uma das principais características da Vogler, é a agilidade na
entrega de seus produtos, fruto de
um grande estoque regular, onde o
cliente encontra o produto disponível sempre que necessita, atendendo
todos os estados Brasileiros.
Em Abril, a Vogler iniciou as
operações de sua nova estrutura,
fruto do projeto de expansão da
empresa, onde foi aumentada em 8
vezes a capacidade de estoque, com
15 docas, tornando ainda mais ágil
o já competente processo logístico,
chegando a movimentar mais de 140
toneladas por dia.

Investimentos contínuos fazem
parte das pautas das reuniões estratégicas e da preocupação com a sustentabilidade do negócio, passa pela
responsabilidade e reconhecimento
dos colaboradores.
Vogler, Vocação para Desafios!

Vogler Ingredients Ltda.
www.vogler.com.br
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