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A Northern Bottling Company, parceira da PepsiCo, conta com a 
Sidel para a instalação de sua linha de PET completa de mais alta 
velocidade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Com previsão de crescimento na demanda por refrigerantes no Paquistão em 2023, a 
parceira da PepsiCo no Paquistão, a Northern Bottling Company, conta com a Sidel para 
a instalação de uma linha de refrigerantes de alta velocidade e capacidade. 
 
A Sidel está aplicando sua expertise de liderança em soluções de embalagem para criar a nova linha completa 
para a Northern Bottling Company (NBC), subsidiária do Haidri Beverages Group, na cidade de Pexauar. A 
Northern Bottling Company é líder no mercado de bebidas na região norte do Paquistão e tem sido uma 
franqueada bem-sucedida da PepsiCo há mais de 25 anos. 
 
Oferecendo uma capacidade de mais de 45.000 garrafas por hora, a linha representa uma nova era de tecnologias 
inovadoras, alta eficiência e produtividade na indústria de bebidas no Paquistão. A nova linha ajudará a ampliar a 
capacidade da Northern Bottling Company, que tem visto um crescimento de volume de 30% entre 2021-2022. Ela 
processará quatro tamanhos de garrafa e cinco receitas, produzindo as bebidas da PepsiCo Pepsi, 7up, Mirinda, 
Pepsi Diet e o energético Sting, nos formatos de 300 ml, 345 ml, 500 ml e 1500 ml.   
 
Um mercado dinâmico a atender 
A Sidel está ampliando sua expertise local no Paquistão, um mercado dinâmico em que a PepsiCo e a NBC estão 
desempenhando um papel significativo. 
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“O compromisso absoluto da Sidel na prestação de serviço, aliado à sua capacidade única de otimizar o layout 
numa linha de alta velocidade equipada com tecnologias de ponta nos impressionaram. Estes foram os motivos 
principais pelos quais confiamos à Sidel nosso novo investimento”, revela Ali Navaiz, Diretor de Operações do 
Grupo do Haidri Beverages Group. 
 
“Estamos empolgados com esta colaboração”, acrescenta Vedat Guler, Sales Director Middle East da Sidel. 
“Estamos dedicados em ajudar a NBC a atingir seus objetivos comerciais, de sustentabilidade e eficiência por 
agregar valor com nossas inovadoras soluções de design de garrafa e de baixo consumo de energia e recursos.”   
 
 
Produção sustentável 
A linha completa da Sidel ajudará a NBC a economizar energia e recursos. Aliás, a Sidel Combi é capaz de soprar 
garrafas com a menor pressão possível, e o ar é reciclado. Ela também oferece economia de água no 
resfriamento do fundo das garrafas. A linha é capaz de processar garrafas de PET reciclado (r-PET), e com o 
fundo de garrafa patenteado da Sidel StarLite, as metas de sustentabilidade da NBC e da PepsiCo serão 
atingidas. O inovador fundo de garrafa StarLite otimiza a quantidade de PET por garrafa, contribuindo para a 
sustentabilidade tanto pela redução no uso de material quanto pela diminuição de emissões durante o transporte. 
 
Custo total de propriedade reduzido 
A Sidel está confiante quanto a atender as metas e expectativas de alto desempenho da NBC, sabendo que sua 
tecnologia e engenharia de linha, soluções inovadoras, eficiência quanto ao uso de recursos e melhorias no 
design das embalagens, aliadas a seu suporte local de prestação de serviços e de pós-venda, agregarão valor e 
reduzirão o Custo Total de Propriedade (TCO, na sigla em inglês).  
 
 
Descubra mais sobre as linhas completas da Sidel e sobre como ter acesso a esse tipo de suporte para a sua 
empresa no site da Sidel.   
 
Fim.  
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:Claire.cunningham@teamtala.com
https://www.sidel.com/pt


 

 
 
 
 
 

ARTIGO DE IMPRENSA 

 

Contato: 
TALA  
Tel.: +44 (0) 7761 023564  
Claire.cunningham@teamtala.com 

 
 
 
Notas do editor:  
 
As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser usadas para 
reprodução. Clique aqui para acessar imagens de alta resolução para essa matéria.  
 ----------------------------------- 
Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 
TALA 
Claire Cunningham, Diretora Adjunta 
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
E-mail: claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Executiva de Conta  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
E-mail: beth.milton@teamtala.com 
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A Sidel é uma empresa de liderança global no fornecimento de soluções de embalagem para 
bebidas, alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos em PET, lata, vidro e outros 
materiais. 
 
Com base em nossa experiência comprovada de mais de 170 anos, damos importante 
contribuição para o desenvolvimento da fábrica do futuro, através de sistemas e serviços 
avançados, engenharia de linha, soluções ecológicas e outras inovações. Com mais de 
40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a Sidel conta com mais de 
5.000 funcionários em todo o mundo que estão empenhados em fornecer soluções de 
equipamentos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.  
 
Estamos sempre atentos para compreender bem os desafios em evolução que nossos clientes 
enfrentam quanto aos negócios e ao mercado e nos comprometemos a satisfazer seus 
objetivos específicos de desempenho e sustentabilidade. Como parceira, aplicamos nosso 
sólido conhecimento técnico, expertise em embalagem e análise inteligente de dados para 
garantir produtividade vitalícia em seu pleno potencial. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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