ânggulo

Fonte de Sabores, Ingredientes e Tecnologia para a sua Empresa!

Distribuidor 2016

Reconhecimento do Mercado
Em 2015, quando recebemos a notícia de que fomos reconhecidos
como o Melhor Distribuidor do Ano, junto com a grande alegria veio
também o novo desafio: manter o posto em 2016! Como vencer desafios faz parte do DNA da Vogler, trabalhamos muito para receber
novamente o reconhecimento do mercado.
Portanto, para nós é uma honra sermos novamente os vencedores
do Prêmio BIS e fica nosso compromisso pela busca dos melhores
processos e produtos inovadores também em 2017!
C

Otto V. Nogueira Jr. - Diretor
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Criada com o desafio de inovar, oferecendo produtos
que garantam saúde e bem-estar para atender e superar
as expectativas de um mercado cada vez mais exigente e
seletivo.
A Vogler Ingredients surgiu a partir de uma demanda
da indústria alimentícia que necessitava de uma empresa
voltada a este mercado. Com mais de 27 anos, a Vogler
oferece soluções completas para seus clientes, por meio
de suas divisões de negócios.
A divisão Food Ingredients tem, em seu portfólio, mais
de 400 produtos importados de mais de 30 parceiros espalhados pelo mundo. São marcas líderes de mercado, aliadas à qualidade e tecnologia, disponibilizadas em nosso
estoque para todo o Brasil.

A divisão Systems oferece aos clientes soluções personalizadas conforme a necessidade. São blends de hidrocoloides, edulcorantes, corantes, antioxidantes, fibras, entre
outros. Além dos ganhos produtivos e melhoras de performance, em muitos casos elas promovem a redução de
custos importantes para um mercado de alimentos cada
dia mais competitivo.
Além da divisão de Aromas e Emulsões, com a marca Vogler Flavors, para oferecer soluções completas aos
clientes.
2017 começa com o desafio da implementação do
FSSC 22.000, garantindo mais segurança nos produtos
oferecidos ao mercado brasileiro, alinhando com as principais normas de qualidade.

Vogler. Vocação para Desafios!

Missão

Visão

Ser uma empresa estruturada para satisfazer
com eficácia as necessidades de seus colaboradores, clientes e fornecedores, nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras.

Ser reconhecida como uma empresa confiável, ética, que cresce constantemente, de forma
sustentável e eficiente, na arte de servir com
competência seus colaboradores, clientes e
fornecedores.
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Flavors

Soluções inovadoras para grandes performances
www.vogler.com.br
55 11 4393 4400
vendas@vogler.com.br
/vogler.ingredients
VoglerIngredients01
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Systems

ESTAMOS

IMPLEMENTANDO

FSSC 22000
Juntos em ação,
FSSC 22000 é a
nossa missão!

