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A szimpózium dr. Szigeti  
Tamás János, a WESSLING 
Hungary Kft. üzletfejlesztési 
igazgatójának és Pesti Sándor, 

a PNYME ügyvezető igazgatójá-
nak köszöntőjével kezdődött.

Az első előadást „Trendek, 
amelyek a csomagolásfejlesz-

tést befolyásolják” címmel 
Nagy Miklóstól, a CSAOSZ 
főtitkárától hallhatták  
a résztvevők. 

Ezt követően ismét  
dr. Szigeti Tamás János bilin-
cselte le a hallgatóság figyel-
mét „Mérjük, ami mérhető!” 
című prezentációjával.  
Az előző előadás témájához 
szorosan kapcsolódva s azt 
nyomdai szempontok szerint 
megközelítve dr. Madai Gyula 
prezentációját hallhattuk,  
a Macontrade Kft. képviseleté-

Nyomtatott csomagolás szimpózium
BUDAPEST, 2017. NOVEMBER 22. 

A PNYME novemberi szakmai programját a „Nyomtatott 
csomagolás szimpózium” zárta, amelynek házigazdája 
az Anonymus u. 6. szám alatt a WESSLING Hungary Kft. 
nemrég átadott szupermodern, a 21. század kívánalmai-
nak mindenben megfelelő laboratórium és kutatóköz-
pontja volt, amely több mint két és fél milliárd forintos 
beruházás keretében épült meg Újpest szívében.  
A WESSLING Hungary Kft. független laboratórium  
az idén negyed évszázada végzi akkreditált vizsgálatait 
és szaktanácsadását Magyarországon. 
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Szabadics LászlóKaldenecker János

ben. A kávészünetet követően 
„Új típusú hullámpapírleme-
zek a csomagolásban” címmel 
Seenger Viktor Technical KAM 
előadása hangzott el, a Duna-
pack Kft. képviseletében.

A következő prezentációt  
a WESSLING Hungary Kft. 
környezetvédelmi laborvezető-
jétől, Filep Zoltántól hallhattuk 
„Munkahelyi légtérvizsgálatok 
– a levegő tisztaság-mérésről, 
hangsúlyozottan a nyomda-
ipari technológiákban haszná-
latos oldószerek témájában”. 

„Kartondobozok, vevőtájé-
koztatók  nulla selejttel – avagy 
a közelgő gyógyszeripari válto-
zások kihívásai és hatásai” 
címmel az En’Co Bt. ügyveze-
tő igazgatója, Kaldenecker 

János tartott előadást. A pre-
zentációk sorát „A BOBST meg-
oldásai az Ipar 4.0 kihívásaira” 
címmel Szabadics Lászlótól,  
a Bobst területi képviselőjétől 
hallhattuk.

A közös ebédet követően  
a WESSLING Hungary Kft. 
laboratóriumait tekinthették 
meg a résztvevők dr. Szigeti 
Tamás János és Kovács Ágnes 
vezetésével. 


