A Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft.
Faludi Viktória

A FLEXO 2000 Kft. által gyártott termékekkel szinte mindenki találkozhat nap mint
nap. Redős-talpas tasakjaik liszt, cukor és
más élelmiszer csomagolására szolgálnak.
Éttermek, szállodák, kávézók, cukrászdák
használják a praktikus kiszerelésű kávécukrokat, aminek csomagolóanyagát és
kiszerelését a Nyíregyháza-Felsősimán
működő FLEXO 2000 Kft. kivitelezi.
Egyesületünk tavalyi ﬂexószimpóziumának
(www.pnyme.hu/2009/ﬂexo/ﬂexo.php)
is otthont adó FLEXO 2000 Kft. két éve ünnepelte tízéves jubileumát, és a válság ellenére lendületesen fejlődik. Kozma György
és László Tibor ügyvezető urakat kérdeztük.
Hogyan indult a vállalkozás története?
Cégünk alapítása konkrét piaci kapcsolatokra
alapozva történt. A termelőhely kiválasztásánál
ﬁgyelembe vettük, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges infrastruktúra és munkaerő
rendelkezésre álljon, valamint a termelés megkezdése minél kisebb költségek keletkezésével
gyorsan beindítható legyen. Így került megvásárlásra a Borsodi Sörgyártól 11 000 m2 alapterületű ingatlan, amiből 3000 m2 az épületcsoport.
Hosszú távú terveinkhez a saját tulajdonú területünk biztosít fejlődési lehetőséget. Fő tevékenységünk tekercses papír alapú csomagolóanyagok nyomtatása, valamint élelmiszer-ipari papír
tasakok nyomtatása és konfekcionálása, továbbá az 5 g-os kávécukrok töltése.

Triumph 2/B/SZERVO

munkavégzést segíti a cégünknél működő DEN
EN ISO 9001: 2000 minőségirányítási rendszer,
valamint a HACCP rendszer működése.
Milyen új beruházások történtek a közelmúltban és ez milyen új lehetőségeket hoz
a cég életébe?
Beruházásainkat minden esetben a realitás jellemezte. Anyagi lehetőségeinken túl a konkrét piaci igények felmérésével döntöttünk és
döntünk fejlesztéseinkről. Így történt ez jelen
esetben is, amikor 2009 májusában elhatároztuk, hogy konfekcionáló gépparkunkat egy új
berendezés beszerzésével erősítjük. A Triumph
2/B/SZERVO tasakkonfekcionáló gép beszerzésével nő cégünk tasakgyártó kapacitása, illetve ﬁatalodik gépparkunk.

Mi a titka a folyamatos, töretlen fejlődésnek?
A FLEXO 2000 Kft. 2008. szeptember 1-jén
volt tízéves. Az elmúlt évek során cégünk fokozatosan fejlődött, erősödött. A tulajdonosi
kör nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre, mivel hosszú távra tervezünk. Termelőtevékenységünk versenyhelyzetben zajlik, így nagyon
fontos számunkra, hogy jó minőségű terméket hozzunk létre, amely minden szempontból megfelel vevőink igényeinek. A minőségi
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A Papíripar vendégoldala

Amikor mások fékeznek,
a FLEXO 2000 Kft. magasabb fokozatba
kapcsol. Hogyan valósítható ez meg?
A gazdasági válság cégünket is érintette, hisz
az alapanyagok döntő részét importáljuk. Beszerzéseink gazdaságossága nagyban függ az
euró és forint viszonyától.
Az árfolyamkockázatok részleges kiküszöbölése érdekében partnereink egy részével sikerült euró alapú szerződéseket kötni. Ez némileg csökkentette árfolyamveszteségeinket.
A gazdasági válság okozta hatások Magyarországon az alapvető élelmiszer-felhasználást
nem érintették olyan súlyosan (mint pl. az építőipart), de bizonyos mértékű átrendeződést
okozott a fogyasztói szokásokban.
Továbbra is szükség van az alapvető élelmiszercsomagoló-anyagokra, amellyel igyekeztünk ellátni vevőinket.
Gazdálkodásunk eredményét évről évre viszszaforgatjuk cégünk fejlesztésébe, ezért termékkibocsátásunk is évről évre növekszik.
A speciális tudású berendezések
nem teszik-e függővé egy-egy nagy megrendelőtől a csomagolástechnikai kft.-t?
Technológiánk és termékeink egy része valóban meghatározott felhasználói területeket
céloz meg, de nem nagyobb a vevőktől való
függőségünk, mint bármelyik más szakmában
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termelő cégnek. Partnereinket termékeink színvonalával igyekszünk úgy kiszolgálni a saját
piacaikon, hogy az elért vagy éppen növekvő
piaci pozíciójukat elérhessék.
Technológiánk másik része, illetve annak termékköre már szélesebb piaci lehetőségeket
biztosít, amit igyekszünk realizálni.
Az új berendezés milyen piaci előnyt jelent
a nyomdának és milyen szolgáltatásbővülést
a megrendelőknek?
Ismereteink alapján ebben a mérettartományban a papírtasak-konfekcionálás területén a
hazai és környező országokban lévő versenytársainkkal szemben cégünk rendelkezik a legmodernebb berendezésekkel.
Az új tasakkonfekcionáló gép több szempontból is kedvezőbb helyzetet teremt számunkra
és partnereinknek is. A kapacitásnövekedésen
túl még jobban nő kiszolgálási rugalmasságunk. A gép teljesítménye kedvező hatással
van a fajlagos költségeink alakulására és a technológiai selejt keletkezésére. A termékméretváltások ideje lerövidül.
Az új gépben rejlő előnyöket természetesen
a piacaink felé is érvényesítjük. Termékeink minősége tovább stabilizálódik, a váratlan piaci
igények kezelése lehetővé válik, partnereink igényes csomagolóanyag-ellátásban részesülnek.
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