Dacolva a trendekkel
FLEXÓSZIMPÓZIUM 2011, SZÉKESFEHÉRVÁR

„A nyomdaiparra vonatkozó
közeli és távoli prognózisok
csöppet sem mutatnak biztató képet. Különösen a könyvek, a nyomtatott sajtó,
a kereskedelmi és ügyviteli
nyomtatványok jövőjét festi
igen sötétre az elektronikus
médiák térnyerése. Egyetlen
területen viszont továbbra is

optimista a kép, ez pedig
a nyomtatott csomagolóanyagok szegmense.
Mivel ez a terület – függetlenül attól, hogy címke, zacskó
vagy zöldséges rekesz készül –
általában ﬂexótechnológiát
alkalmaz, ezért a „ﬂexósok”,
elvileg, nyugodtabban alhatnának. A gyakorlat viszont
azt mutatja, hogy azért nekik
is van miért izgulni. Az ok pedig a technológiával együtt
járó késztermékminőség hihetetlen gyors fejlődése és
a folytonos lépéskényszer.
Az idei szimpózium ezért
nem csak egy részterületre
koncentrál, hanem több oldalról megközelítve mutatja
az utat a piackonform megol-

dásokhoz. A versenyképességet segítő korszerű alap- és
segédanyagok, berendezések
és technológiai megoldások
egyaránt bemutatásra kerülnek. A nyomtatott csomagolási trendekről a CSAOSZ főtitkára adott átfogó képet”
– vélekedik Pesti Sándor.
A rendezvényt Szabó Szabolcs, a nyomdaipari szakosztály titkára nyitotta meg.
„A 2008 utáni helyzet” címmel Csepregi Csegő ügyvezető igazgató (BCL Kft.) előadásával indította a szakmai
előadások sorát. Ezt követően
„Hatékonyságot növelő ﬂexómegoldások a Flinttől” címmel Rafal Gawryszczak (CNI
Kft.) előadását hallgathatták
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A Papír- és Nyomdaipari
Műszaki Egyesület ez évi
ﬂexószimpóziuma Székesfehérváron száz fő részvételével került megrendezésre.
A szakmai előadásokat
követően az üzemlátogatás
házigazdája Csepregi
Csegő, a BCL Kft.
ügyvezető igazgatója volt.
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a résztvevők Kovács Tibor
tolmácsolásában.
„A fejlesztés nem áll meg –
az új MASTERFLEX-HD” címmel Szabadics László előadása
hangzott el, a Bobst Group
képviseletében. Az előadás
szerkesztett változata a
Magyar Graﬁka 2011/1. ﬂexószámának 25–26. oldalán

volt olvasható. A környezetvédelem jegyében „Pure Air
Solutions – VOCUS – Forradalmi új módszer” címmel
az illékony szervesvegyületkibocsátás kezeléséről tartott
előadást Horváth Dániel,
az Amco Kft. színeiben.
A „PackSlim szimulációs
szoftver a ﬂexónyomtatás oktatásában” című előadást
dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália,
az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai Intézetének
adjunktusa tartotta. Az előadás szerkesztett változatát
a Magyar Graﬁka 2011/1.
ﬂexószámának 4–7. oldalán
olvashatták olvasóink.
Hans Bezuijen (Jet Europe
B.V.) „Új rendszer a ﬂexónyomtatásban” címmel
prezentálta előadását
Péter István tolmácsolásában,
amelynek szerkesztett változatát olvasóink a Magyar
Graﬁka 2011/1. ﬂexószámának 12–14. oldalán „A különbség a ﬂexólemez néhány
ﬁnom részletéből adódik”
címmel olvashatták.
Ratkovics Péter, a Partners
Kft. ügyvezetője „A hatékonyság nem(csak) gépek kérdése!” című előadásában a munkafolyamat-szervezésben
rejlő tartalékokra hívta fel
a ﬁgyelmet. A prezentáció
szerkesztett változata szintén
a Magyar Graﬁka 2011/1.
ﬂexószámának 28–29. oldalán a „2010 a HD Flexó éve
volt – 2011 a WebCenter
éve lesz…” címmel volt
olvasható.
A kliséragasztók és a nyomathibák összefüggéseiről
Pusztai Richárd, a tesa tape
Kft. képviseletében, tartott
színes, sok gyakorlati példával és eszközzel szemléltetett
előadást.
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„Flexónyomtatás – de
mire?” címmel Filep László,
az Avery Denisson képviseletében tartott rendkívül informatív előadást.
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A rendezvény második napján a szakmai előadások sora
Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkárának prezentációjával kezdődött „Tények, trendek,

várakozások. A nyomtatott
csomagolóanyagok jövőképe” címmel.
Ezt követően Máté Szilvia,
a BD-Expo Kft. igazgatója
a „Csomagolás a Világ élelmezéséért – Interpack és
a FAO összefogása” címmel
tartott prezentációt.
A szakmai előadások sorát
az ÖKO-Pannon Nonproﬁt
Kft. képviseletében Horváth
Erika a csomagolást a hulladékkezelés szempontjából
megközelítő prezentációja
zárta.
A rendezvény résztvevői
közös üzemlátogatást tettek
a BCL Kft.-nél, ahol megtekinthették a hazai címkegyártás
egyik meghatározó résztvevőjének termelő berendezéseit.

