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Faludi Viktória

A Matthews Brand Solutions csoport tagjaként működő TWL Kft. tavaly év végén
nem szokványos sikert könyvelhetett el:
a cégvezetés a magyarországi telephely
megtartása és régiós központtá
fejlesztése mellett döntött.

területén is az élen jártunk, magyar és osztrák
vevőinknél a szakmánk technológiai újításait
elsőként vezettük be, ami komoly piaci sikerekhez vezetett. Ezeket elismerve a Matthews
2013-ban megvásárolta a TWL-t ” – idézte fel
Tari Éva a sikerhez vezető utat.

A kilencfős stáb megduplázódik és a bécsi üzem
berendezései is átkerülnek Dunakeszire, amivel
a flexó formakészítési szolgáltatás meglévő palettája szélesedik. A stúdió és az irodák már ez
év elejétől Dunakeszin, a Pallag utcai üzleti parkban működnek és a teljes átköltözés idén májusig két lépcsőben kerül megvalósításra. Az új
üzemcsarnok minden igényt kielégítő, korszerű
és maximálisan környezetbarát elvek alapján került kialakításra. A cégösszevonások ritkán végződnek a magyar képviselet diadalával, de Tari
Éva és csapata esetében sikertörténetről számolhatunk be.
Tari Éva
Tari Éva, a TWL igazgatója immár húszéves tapasztalattal bír a csomagolóipar és a flexónyomtatás területén. A Nordenia Hungary Kft.-nél
kezdte pályafutását az értékesítés területén.
„2001-ben még gyesen voltam, mikor megkeresett a Matthews csoporthoz tartozó, bécsi
székhelyű Repro Busek akkori vezetője Albert
Lechner a magyarországi leányvállalat megalapításának ötletével. A felkérést örömmel elfogadtam, a vállalat felépítése nagy kihívást és
egyben egy új feladatot jelentett a korábbi értékesítési munkámmal szemben. A Repro Busek
Hungaria Kft.-nél 2008-ig dolgoztam ügyvezetőként, ez idő alatt évről évre jelentős piaci növekedést ért el a cég. 2009-ben csatlakoztam a
TWL Kft. csapatához ügyvezetőként és tulajdonostársként, ami a korábbi vállalatvezetéshez
képest ismét egy lépcsőfokot jelentett a szakmai életemben. A TWL-nél kiváló kollégákkal,
jó csapatszellemben dolgoztunk, az innováció

Határozott léptekkel
a megvalósul ás felé
Lapunk megjelenésével hozzávetőleg egy időben a csarnok műszaki átadása megtörténik,
majd március második felében a cég Megyeri úti
gépparkjának átköltöztetése valósul meg. Harmadik lépcsőben a bécsi telephely berendezései
is átkerülnek Dunakeszire. Május végén ünnepélyes keretek között kerül átadásra az új, összevont
flexó nyomóforma készítő központ. Tari Évát, a
TWL ügyvezetőjét kérdeztük a régiós központtá
válásuk kapcsán.
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Mit jelent ez a bővülés
a magyar flexópiac sz ámár a?
Nehéz feltérképezni, hogy a flexó formakészítés
hazai, illetve külföldi piacán mekkora részesedéssel vagyunk jelen, mert a megrendelések jelentős hányada nem közvetlenül a nyomdák-
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tól érkezik. A magyar piacot nem befolyásolja
az osztrák központ áttelepítése, továbbra is a jelenlegi vevőket szolgáljuk ki, de előny lesz, hogy
mindkét magas minőségű digitális nyomóforma
készítési eljárás házon belül lesz, a Kodak Flexcel
NX is átkerül hozzánk a meglévő Esko HD Flexo
technológia mellé. További előny lesz, hogy a

hullámkarton-nyomtatáshoz szükséges nyomóformákat is Magyarországon fogjuk gyártani.
Manufaktúr ából Tool Center
Jelenleg csak flexibilis csomagolóanyag gyártáshoz szállítunk nyomóformát. Nem csupán
a nyomdák a megrendelőink, hanem az ún.
brand owner-ek, ezek többnyire meghatározzák
a nyomdák számára, hol szerezhetik be a nyomóformát. A mi vevőink technikailag és műszakilag jól felkészültek, tudják, mit akarnak. Függetlenek vagyunk, és szívesen dolgozunk együtt
a Kodakkal, az Eskóval, a Flinttel, a DuPonttal
és a többi csúcstechnikát képviselő gyártóval.
A „Tool Center”-ré válásunkkal bővül a szolgáltatási palettánk és jelentősen növekszik a kapacitásunk.
Jó hozz á áll ás, szorgalom
és precizitás elengedhetetlen
A friss, fiatalos csapat átlagéletkora nem haladja
meg a harminc évet! Eddig a kliségyártás manufaktúraként működött, ami egy 850 négyzetméteren tevékenykedő kliségyárrá alakul. Célunk,
hogy stúdióból tömeggyártóvá váljunk úgy, hogy

a manufakturális mívesség megmaradjon. Műszaki területen (is) szorosan együttműködünk a
Matthews Brand Solution többi leányvállalatával, az osztrák és német kollégák több évtizedes
tapasztalatát is hasznosítjuk az új üzem felépítésénél.
Folytonos fejlődés,
frissülés, gyar apodás
Az innovációra rendkívül fogékonyak vagyunk,
amikor még nem volt elegendő tőkénk a legújabb
technológia megvásárlására, házilag próbáltunk
olyan feltételeket biztosítani, amivel minőségi eredményt érhettünk el. Nagyon sokat számít,
hogy a kollégák folytonosan gondolkodnak, keresik a tökéletesítési lehetőségeket, egyedi ötletekkel
teszik hatékonyabbá, jobbá a folyamatot. Ilyen volt,
amikor megjelent a HD a piacon és nem volt pénzünk a rendkívül drága eszközt megvásárolni, erre
kifejlesztettünk egy saját módszert, amivel az oxigént elvonjuk a klisékészítés közben, és ezzel rendkívül jó eredményeket értünk el. Mára minden
magas minőséget jelentő technológiát házon belül
tudunk, jól megközelíthetőek vagyunk, stabil tulajdonosi háttérrel rendelkezünk, ami biztosítja a
legkorszerűbb eszközök és szoftverek használatát.
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