Biztos alapokon – Marzek Kner Packaging Kft.
Faludi Viktória

A Marzek Kner Packaging Kft. – két kiváló
nyomdászegyéniséget tudhat eldjének.
Kner Izidor 1882-ben alapította üzemét,
míg Tevan Andor 1903-ban hozott létre
szakmai mhelyt a térségben. Generációkon át örökld tapasztalatok birtokában, évtizedek óta meghatározó szerepli
az európai csomagolóanyag-gyártásnak.
Kása István Zoltánt, a társaság ügyvezet
igazgatóját kérdeztük a Marzek Kner Kft.
jelenérl.
Hogyan tudnak a csomagolóanyag-gyártás
területén folyamatosan megújulni?
Piacorientált fejlesztési programunk célkeresztjében a gyógyszeripar van. A nagy gyógyszeripari
fejlesztésekkel egy idben indult nálunk az utóbbi évek két és fél milliárdos beruházássorozata.
A legutóbbi, 300 milliós uniós támogatás egészítette ki a közel egymilliárdos beruházást, ami
európai szinten tette versenyképessé cégünket.
A tulajdonosváltással új szemlélet és
perspektíva érvényesült. Mi jelentette
akkor és jelenti most a biztos fejldést,
a magabiztos piaci jelenlétet?
Az elmúlt idszakban minden lehetséget megragadtunk a termelberendezések korszersítésére. Az összes pályázatot küls segítség nélkül,
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magunk írtuk, semmi olyant nem terveztünk
és vállaltunk be, amit ne tudnánk teljesíteni.
Mivel a technikai hátterünk mostanra hasonlatos a nemzetközi piacon mköd, csomagolóanyag-gyártásra specializálódott cégekével, tartalékaink a kiszolgálásban és a szolgáltatás
színvonalában maradtak, és ebben az irányban
fejlesztünk.



1882 – A vállalatot Kner Izidor alapította. Cégünknek több mint 120 éves tapasztalata van a nyomdaipar területén


1920 – A csomagolóanyag-gyártás kezdete (Els
megrendelnk a Richter Gedeon Rt. volt)


1992 – A Kner Nyomda privatizációja. A vállalat a
COFINEC csoport tagja


1992–1994 – Jelents beruházások a COFINEC
támogatásával


1996 – A COFINEC-részvények bevezetése a budapesti és a luxemburgi tzsdére


1997 – A Kner és Petﬁ Nyomda összeolvadása,
a COFINEC Hungary Rt. megalapítása


2000 – A COFINEC-részvényeket felvásárolja a Frantschach cégcsoport


2000. július – Az új tulajdonos hat önálló jogi személyre bontja a vállalatot

2000.

augusztus – Megalakul a COFINEC Kner
Címkegyártó Kft.


2005. október – A Marzek Etiketten GmbH megvásárolja a Kner Nyomdát


2006–2011 – 2,5 milliárd forint érték beruházás
a Kner Nyomdában


2011. január – Új cégnév bevezetése, Marzek Kner
Packaging Kft.

A siker békéscsabai receptje
A csomagolóanyag-gyártásba csöppenve egészen
más ﬁlozóﬁával kellett a piacot megközelíteni.
A csomagolóanyag-gyártás önköltsége lényegesen magasabb, mint más egyéb nyomdai termék
elállítása. Nem az a zseni, aki egyszer meglovagol egy piaci lehetséget, hanem az mködik jól,
aki felismeri a piac változásait, és képes úgy kormányozni a hajót, hogy az sikerrel célba érjen.
Lényegre tören a tények és számok
birodalmában
A technológia felé való elkötelezettséget a termelési csapatra bízom, a valódi piac számokkal
kezelhet. Az új fejldési irányt meg kell találni, le kell venni a megrendel válláról a megrendelések koordinálásának terhét, ami a megrendel és a kivitelez számára is tervezhet
és kivitelezhet folyamatokat biztosít. Van egy
megrendelnk, akinek 500 cikkszámot kezelünk, és a készleten lév legyártott 16 –17 mil-

A súlypont a dobozgyártásra helyezdött?
A címkegyártás mennyisége megmaradt, de termékpalettánk bvült a dobozgyártással. A szerencsés szortimentbvítéssel jó eredményeket
értünk el. Nagyobb dinamikával ntt a nyereség,
mint az árbevétel. 2005 és 2010 kötött 80%-os
árbevétel-növekedést ért el a társaság, miközben a 125 frl 205 fre növekedett a dolgozók
létszáma.
M A G YA R G R A F I K A 2 011/5

9

lió termék pontos szállítását biztosítjuk. Automatikus készletértékeléssel dolgozunk, ami az
ügyintézk számára is leegyszersíti a feladatokat.
Kása István Zoltán a számok embere,
ugyanakkor a minség és a csomagolóanyag-gyártás elkötelezett híve.
Eldeink élen járó szakemberek voltak a nyomdaipari technológia fejlesztésében. A kijelölt útról a jövben sem térünk le! Innovációinkkal
partnereink igényeit elzzük meg, elremutató fejlesztéseink a jövben felmerül kérdések
megoldásait szolgálják. Mindennapi munkánk
a jövbe vetett hiten alapul, partnereink múltban gyökerez bizalma ert ad nekünk a holnap kihívásainak megoldásához – vallja Kása
István Zoltán.

CNI Kft.
3581 Tiszaújváros,
Pf. 251.
Megrendelés,
vevszolgállat:
cni@cni.hu
Tel.: 06 49 522 318

Honlap: www.cni.hu

10

M A G YA R G R A F I K A 2 011/5

