
Opgesteld voor Mission Foods door Dan Delorey TCC, maart 2009, gereviseerd 
in maart 2011 gebaseerd op projecties voor 5 jaar en actuele gegevens

Verbeterde duurzaamheid door de
kunststof dozen van Technology Container

Duurzaamheid en kostenreductie door herbruikbare verpakking 
en verificatie met Intermec RFID-tracking

Mission Foods verhoogt de controle van
activa met Intermec RFID-technologie

waarbij het rendement wordt verhoogd met 
$18 miljoen dollar in 5 jaar met de kunststof
dozen met een lange levensduur van TCC!

Geprint op gerecycled papier
30% afval na consumptie

Energieverbuik met 83%
Vaste afvalstroom met 96%
Broeikasgassen met 86%

De herbruikbare plastic dozen van TCC hebben Mission 
Foods geholpen bij het reduceren van:

1221 E. Centre Park Boulevard • Desoto, TX 75115, Hoofdkantoor
Tel: 972-228-1617 • Fax: 972-228-8621

Gratis: 800-962-9218 • Internationaal: 001-972-228-1617

www.techcontainer.com

KOSTENREDUCTIE DOOR DUURZAME VERPAKKING



De impact op het milieu van Mission (levering van zes weken):

6 miljoen verzendingen / jaar 5 JAAR OVER GEHELE SYSTEEM 

 Papier Kunststof Besparingen

Energie (netto, miljoen Btu) 495.799 84.125 83%

Vast afval (ton) 5.544,5 224,4 96%

Klimaatopwarming (equivalenten van ton CO2) 35.110 5.072 86%

Verontreinigende stoffen van EPA-criteria (lb)   

Deeltjes 209.117 2.868 99%

Stikstofoxiden 323.388 52.544 84%

Zwaveloxiden 561.175 53.308 91%

Koolmonoxide 296.758 40.377 86%

Lood 29,02 0,1705 99%

Feiten & Afbeeldingen - papieren dozen

De 16 distributiecentra *DC's van Mission

 Mission Foods verzendt gemiddeld 6
 miljoen tortilladozen per jaar

 Wekelijks benodigd aantal dozen:
  • 6.000.000 / 52 weken / 1 week = 115.385 dozen

    • 115.385 x $0,92 = $106.154 wekelijkse kosten

    • $5.520.018 jaarlijks budget voor papieren dozen

    • Jaaropbrengst uit recycling @ $38/ton: $191.520/jaar

    • Netto kosten $5.328.480

    • Vijfjaarlijkse kosten: $26.642.400

Feiten & Afbeeldingen - kunststof dozen
 Jaar één, levering voor 6 weken:
    • 692.307 dozen vereist x $6,88 ea. = $4.763.072 opstartkosten

 Jaar twee en verder:
    • Factor groei & onderhoud van 20%: $952.614

 Totale vijfjaarlijkse kosten:
    • $8.573.530

NB: De prijs van $6,88 is gebaseerd op 150.000 prijzen van $6,40 plus een 
hoofdkuip voor retour van lege dozen tegen $14,50 gedeeld door dertig 
dozen per container, waarbij $0,48 wordt opgeteld bij elke doosfactor.    
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De 16 distributiecentra *DC's van Mission Papier Kunststof

Kunststof distributiedozen van TCC 
verlagen de distributiekosten.
Het komt neer op kosten per distributiecyclus:
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Mission bespaart $18 miljoen in 5 jaar - over het gehele systeem
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Investeringsrendement en voordelen voor het milieu van herbruikbare distributieverpakking!

25 volle dozen passeren door RFID-portals op weg naar distributie Geplaneerd en verenigd in hoofdretourkuipen, 150 dozen passeren
door RFID-portals bij retour uit distributie


