Flexószimpózium
H É V Í Z– Z A L A E G E R SZ EG , 2017. M Á R C I US 23 –24.
Faludi Viktória

Az utóbbi évek egyik rekordlétszámú rendezvényével,
a flexószimpóziummal indult a PNYME szakmai eseményeinek sora. A közel 170 fős részvételi létszámmal büszkélkedhető szimpózium szakmai előadásaival és üzemlátogatási helyszínével is elégedett volt a hallgatóság.

Pesti Sándor

A szakmai előadások a hévízi
Hunguest Panoráma*** Superior Hotelben kerültek megrendezésre, miután Szabó
Szabolcs, a PNYME nyomdai

szakosztályának társelnöke
üdvözölte a résztvevőket.
A rendezvény üzemlátogatásának házigazdája, Tasi Lajos tulajdonos ügyvezető köszöntötTóth József

Ratkovics Péter
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Kovács Tibor

Tobias Theurer

ifj. Kovács Tibor

Marc Heylen

Gerd-Michael Seyffertitz

dr. Madai Gyula

te a hallgatóságot, majd Weisz
Gyula üzemvezető a Helikon
Nyomda bemutatásával készítette elő a másnapi üzemlátogatást. A Helikon Nyomdát és
az üzemlátogatást bemutató
képes cikkünket, amihez a
nyomdalátogatás során készült
tesztnyomatot is mellékeljük
lapunk könyvtestébe foglalva,
a 8. és 10. oldal között olvashatják. Fontos célunk, hogy
szakmai információforrásként
azok számára is elérhetővé tegyük a korszerű, friss innovatív szakmai csemegéket, akik
valamilyen oknál fogva nem
tudnak részt venni rendezvényeinken. Persze ez nem pótolhatja a szimpóziumok kínálta
találkozási és kapcsolatépítési
lehetőségeket, de segít frissen
tartani szakmai ismereteinket.

A szorosan vett szakmai
előadások előtt Pesti Sándor,
a PNYME ügyvezető igazgatója FLEXpo a PPDexpón,
Flexó az Interpackon címmel
a flexósok figyelmébe ajánlotta a számukra kiemelten érdekes látnivalókat a közelgő hazai és nemzetközi vásárokon.
Ezt követően „Flexóval bélyeget? – A flexó is belépett
az elitklubba” címmel Tóth
József, a Pátria Nyomda Zrt.
képviseletében, a Best Print
Hungary-díjas termékük gyártásának műhelytitkaiba engedett bepillantást. Az előadás
szerkesztett változata jelen
számunk 15. oldalán kezdődő
cikkben olvasható részletesen.
A következő előadást „C3
– Teljes körű vállalatirányítás
a nyomda- és csomagolóipar

részére” címmel Tobias Theurer
– theurer.com GmbH képviselőjétől hallhattuk Ratkovics
Péter, a Partners Kft. ügyvezetőjének tolmácsolásában. Az
előadás szerkesztett változata
lapunk 26. oldalán kezdődő
cikkben tanulmányozható.
„Lakkmegoldások keskenypályára” címmel Gerd-Michael
Seyffertitz, a Schmid Rhyner
képviseletében, számolt be újdonságaikról ifj. Kovács Tibor
tolmácsolásában. Az elhangzott prezentáció összefoglalója a 31. oldalon olvasható.
Dr. Madai Gyula ismét
sokak érdeklődésével övezett
témát járt körül „Flexónyomott kasírozott csomagolóanyagok élelmiszer-biztonsága
– Festékek és ragasztók szerepe” című, nagyon informatív
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Rariga Zsolt

Branko Istvancic

Nagy Levente

Volker Mitchel

és részletes előadásában.
Az előadó tollából származó
szerkesztett változat olvasható
jelen számunk hasábjain,
a 20. oldalon kezdődő
cikkben.
A kávészünetet követően
a Flint Group képviseletében
Marc Heylen „Hogyan tovább?
Alacsonymigrációs és LED
UV festékek” című előadását
Kovács Tibor, a CNI Kft. ügyvezető igazgatója tolmácsolta
a hallgatóságnak. A prezentáció szerkesztett kivonata lapunk 30. oldalán olvasható.
A második előadásblokk
következő témája a „Megfelelés az európai élelmiszercsomagolási előírásoknak”
címmel Luc Dehandschutter
– TOYO INK Europe NV –
elhangzott prezentációja,
amit Vávra Imre, az Euro Top

Grafix Kft. képviselője tolmácsolt a hallgatóságnak.
Ezt követően Rariga Zsolt,
a SUN Chemical Magyarország képviseletében,
„Magasabb szintű flexibilitás új fejlesztésű keskenypályás nyomdafestékekkel”
című előadását hallhattuk.
A következő előadó Volker
Mitchel, a Füll Systembau
GmbH képviseletében, „Automata festékadagoló rendszerek
keskenypályás nyomdáknak”
címmel prezentált a magyar
képviseletet ellátó Ferry
Contact Kft.-t képviselő Nagy
Levente tolmácsolásában.
A Prosystem Kft. által képviselt Lundbergtech-től
Kasper Edahl Kaspersen a cég
új hulladékkezelési technológiáját mutatta be Mészáros
István tolmácsolásában.

Mészáros István

A prezentáció szerkesztett
kivonata lapunk következő
számában lesz.
Az előadások sorát a sokak
által érdeklődéssel övezett
téma, a Branko Istvancic
– Symbol Group képviseletében a Fujifilm Flenex FW –
Vizes kimosású flexólemez
rendszerét bemutató prezenM A G YA R G R A F I K A 2 017/2
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tációja zárta, amit Mónus
Zoltán, a márkát Magyarországon képviselő Sericol
Hungary színeiben tolmácsolt a hallgatóságnak.

A program este bankettvacsorával folytatódott, majd másnap a zalaegerszegi Helikon
Nyomda megtekintésével zárult
a kétnapos rendezvény. Köszön-

jük a házigazdáknak, szervezőknek és főként az előadóknak a
tartalmas szakmai programot!
Találkozzon jövőre is ilyen
szép létszámban a flexócsapat!

Cégünk fő tevékenysége a nyomdaiparban
keletkező papírhulladékok begyűjtése, kezelése és kereskedelme.
A gyűjtéshez, tároláshoz az igényekhez igazodva kínáljuk a leghatékonyabb eszközöket (gitterbox, 1100
literes konténer, big-bag zsák, 25-30 m3-es konténerek, présfejek, tömörítő konténerek).
A szükséges eszközök valamint nyomdatechnikai berendezések kihelyezését, telepítését, szervizelését,
finanszírozásának átvállalását hosszabb távú együttműködési szerződés keretében vállaljuk.
Garantáljuk a rugalmas átvételi árakat árkövetéssel, a gyors és pontos fizetést, illetve szállítást.
Czakó Gyula
kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser
gyulaczako@schozon.hu
+36 30 181 9361
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Karczub Mária
kereskedelmi referens
mariakarczub@schozon.hu
+36 30 695 5368

BIZALMAS IRATAI
VANNAK?

Válasszon minket
a megsemmisítésükre!
www.papirhulladek.hu

