¿QUEM SOMOS?
ilolay é uma empresa de laticínios com sede na cidade de Rafaela, na província de Santa Fé, que possui três plantas industriais
localizadas no coração do centro leiteiro argentino. Processa 510 milhões de litros de leite por ano que se transformam numa linha
completa de produtos comercializados sob a marca ilolay.
Os diferentes processos industriais são certificados HACCP.

A empresa participa em mercados internacionais, atingindo mais de 30 países diferentes, além de assegurar uma cobertura
nacional através de seus nove centros de distribuição e uma importante rede de distribuidores e representantes.
Fundada em 1928 por Alfredo Williner, a empresa participa em mercados internacionais, atingindo mais de 30 países diferentes, além de
assegurar uma cobertura nacional através de seus nove centros de distribuição e uma importante rede de distribuidores e
representantes. Esta empresa líder, cujo faturamento anual é de cerca de 300 milhões de dólares, ocupa um lugar de destaque no país
como fonte produtiva e de trabalho.
Sucesores de Alfredo Williner S.A. é uma empresa láctea com sede na cidade de Rafaela que ocupa um lugar preponderante na região e
no país como fonte produtiva e de trabalho.
A região na qual se desenvolveu é baseada económica e socialmente no assentamento de correntes imigratórias européias que
chegaram no fim de 1.800 e início de 1.900 e se estabeleceram colonizando a região com profundos ideais de sacrifício, trabalho,
princípios de honestidade e de participação comunitária.
José María Williner foi um desses pioneiros, tenaz e amante do progresso, que chegou à Argentina desde sua Suiça natal a fins do
século XIX.
Depois de anos de trabalho, conseguiu ser proprietário de vários tambos e lutou por um sonho: elaborar os melhores lácteos do país.
Seu anelo cobrou forma com seu filho, Alfredo, um visionário que em 1928 sentou as bases industriais da empresa e começou a
processar o leite de seus tambos numa modesta fábrica da localidade de Bella Italia, na província de Santa Fe.
Hoje, esta empresa de família possui três plantas fabris nas quais são procesados 540 milhões de leite que se transformam numa
completa linha de produtos comercializados com as marcas ilolay.
ilolay sempre foi identificado por um forte compromisso com a qualidade.

Mediante a aplicação de estrictas normas internacionais e o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação se converteu na primeira
indústria láctea do país em oferecer produtos com qualidade total garantida do tambo até a gôndola.
Respeitando os mais cuidadosos métodos tradicionais, sempre incorporando as mais recentes tecnologias e aproveitando as virtudes
naturais desta terra, ilolay construiu uma indústria de laticínios, com produtos de sabor inigualável e qualidade que hoje são
exportados para o mundo.
Os diferentess processos industriais têm certificação HACCP.
O grande diferencial de ilolay para conseguir a máxima qualidade em seus processos são seus Recursos Humanos. O tratamento
afável e familiar da empresa com todo seu pessoal, a motivação constante e integração resulta num ambiente acolhedor, que aumenta
a produtividade e eficiência.
Historicamente, a empresa conseguiu combinar distância, trabalho, eficiência e serviço. Desta forma, assegura a cobertura de todo o
território nacional através de seus nove centros de distribuição e uma rede de mais de 40 distribuidores e agentes estrategicamente
localizados.
Graças à qualidade e aceitação global de seus produtos, ilolay também participa nos mercados internacionais. Atende seus clientes
através de seu Departamento de Comércio Exterior, atingindo mais de 30 países diferentes.
O faturamento anual é de cerca de 300 milhões de dólares.
O respeito pelos princípios e valores dos pioneiros, o esforço para manter uma fonte de trabalho estável, o compromisso com a
qualidade total e a preservação ambiental aliada ao apoio continuado à comunidade fizeram desta empresa argentina um indiscutível
pilar do desenvolvimento da economia regional, com uma ativa presença no cenário lácteo nacional e um crescente protagonismo a
nível internacional.
Dia após dia, esta empresa sólida e pujante mantém-se fiel à filosofia e à vocação de uma grande família que realizou em terra
argentina o sonho de um pioneiro suíço.

