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Fontos számunkra a kommunikáció, amit stílusosan, profilunkhoz 
illeszkedően legszívesebben papíron valósítunk meg. Ez a kiadvány 
az Igepa 2R és a Magyar Grafika speciális, közös megjelenése, ami 
tartalmazza a Magyar Grafika 2018. áprilisi számát és az Igepa 2R 
egyedi mellékletét. E személyre szóló tiszteletpéldány egy szakmai 
információcsokor, amiben a legfrissebb trendek mellett praktikus, 
az Ön szakmai tevékenységét információkkal, inspiráló ötletekkel kí-
vánjuk segíteni.

Ebben a kiadványban foglalkozunk a csomagolóanyag-ágazat 
trendjével és az általunk kínált termékpalettával. Bemutatkoznak kol-
légáink, akikkel Önök közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak.

Kiadványunkkal első kézből és egyben az elsők között értesül az 
Igepa 2R legfrissebb újdonságairól, és tematikus csokorba gyűjtött 
információink új megoldásokat, praktikus ötleteket adhatnak.

E kiadvány teljes egésze egyben nyomatminta is, ami az Igepa 
2R által forgalmazott nyomathordozókból készült. A nyomtatás a 
Stanctechnik Digital Kft. Xerox berendezésén történt. A Magyar 
Grafika belívei ofszeteljárással készültek a veszprémi Prospektus 
Nyomdában.  

Rusin Tamara
marketing manager

Kedves Olvasónk!
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E vevoszolgalat@igepa.hu

T +36 42/508-111Kérje ajánlatunkat és részletes tájékoztatónkat 
kapcsolattartójánál vagy vevőszolgálatunkon!

Minőségi folyóirat
minőségi digitális papírt igényel.

Mint ahogyan ez is.

Ezt a                         biztosítja.

2018. februártól az Igepa 2R a Magyar Grafika 
különkiadás mellékleteként +16 oldal prémium 
tartalommal jelenik meg. Első megjelenésün-
ket követően a második, áprilisi kiadásban a cso-
magolóanyag-gyártás tematikához csatlakozva 
kollégáink bemutatkozása és az Igepa 2R cso-
magolóanyag-ágazat, valamint termékportfó-
lió bemutatása mellett a csomagzáró ragasztó-
szalagok főbb tulajdonságairól is olvashatnak.  
A cikkek és bemutatkozások összeállítása igazi 
csapatmunka volt, aminek eredményét szeretet-
tel ajánljuk olvasóink figyelmébe!

A melléklet digitális nyomtatással készült, ami 
egyben tesztnyomat és papírminta is. E számunk 
az IGEPA által forgalmazott DCP digitális papírt 

Így készült!

mutatja be a Stanctechnik Digital Xerox beren-
dezésén nyomtatva. A digitális technológia lehe-
tőségeivel élve névre szólóvá tettük borítóinkat, 
ezzel is bemutatva a digitális nyomtatás lehető-
ségeinek sokrétű felhasználását.

Okulva az első szám tanulságaiból, a borítóhoz 
a 350 g/m² tömegű karton helyett egy alacso-
nyabb négyzetméter-tömegű DCP kartont vá-
lasztottunk. A borító védelme érdekében a digi-
tális nyomatot fóliával felületnemesítjük. Mivel a 
Magyar Grafika borítói vagy különleges nyomta-
tási effektussal, vagy speciális nyomathordozóra 
készülnek, a melléklet és a belív közé repülőlap-
ként a folyóirat borítóját is bekötöttük. A kiad-
vány kötése PUR-ragasztással került kivitelezésre.
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A nyomdai és irodai kommunikációs papírok, rek-
lámdekorációs alapanyagok és szélesformátumú 
nyomógépek kereskedelmével foglalkozó – ak-
kor még Igepa Paper Hungary Kft. – vezetősége 
2014-ben döntött úgy, hogy elindítja a csoma-
golóanyag üzletágát. Az elhatározást gyors meg-
valósítás követte, év végére már fel is állt az új 
divízió. Azóta közel négy év telt el, termékportfó-
liónk pedig évről évre folyamatosan bővül. Vecsé-
si minőségi logisztikai bázisunkról széles körben 
látjuk el partnereinket a legmagasabb színvonalú 
ipari csomagolóanyagokkal. Saját gépkocsipark-
kal, megbízható és rugalmas szállítmányozói al-
vállalkozói háttérrel rendelkezünk, így általában 
már a rendelést követő munkanapon leszállítjuk 
termékeinket az ország bármely pontjára. Szak-
értő munkatársaink csomagolóipari tapasztala-
tainak köszönhetően segítjük partnereink cso-
magolóanyag-felhasználásának optimalizálását. 
Egyedi, költségcsökkentő megoldásokat kínálunk, 
szem előtt tartva a vevői igényeket és a környe-
zettudatosságot. 

Raktárkészleten tartunk többek között stan-
dard TFL dobozokat (különböző méretekben és 
anyagminőségben), hullámlemezeket, hullám-
tekercseket és élvédőket. Vevői megrendelésre 

Csomagolóanyag-ágazat bemutatása, 
termékportfólió

egyedi méretű, stancolt, akár több színnel meg-
nyomott hullámkarton csomagolóanyagokkal is 
állunk vásárlóink rendelkezésére. Kezelt vagy ke-
zeletlen újrahasznosított csomagolópapírjainkat 
és kartonjainkat elsősorban az élelmiszer-ipari és 
nyomdaipari partnereink használják. VCI korró-
ziógátló termékeink a fémmegmunkáló és alkat-
részgyártó szegmensben találnak gazdára.

Műanyag csomagolóanyagaink között megta-
lálhatóak az akrilát, hotmelt és hűtőházi  ragasz-
tószalagok, kézi és gépi pántszalagok, külön-
böző vastagságú és nyújthatóságú kézi és gépi 
sztreccsfóliák, PVC és PE zsugorfóliák, légpárnás 
fóliák és habfólia tekercsek. Okmányhengereink-
ben szállítják vagy adják postára a reklámdekorá-
ciós cégek a nyomtatott késztermékeiket. Forgal-
mazunk csomagoláshoz kiegészítő eszközöket, 
kézi pántológépeket, ragszalag- és sztreccsfólia- 
letekerő készülékeket.

Egyszerű és praktikus csomagolóanyagot vagy 
egyedi igényt kielégítő díszes csomagolást ke-
res? Legyen Ön kis- és középvállalati gyártó- vagy 
kereskedőcég, viszonteladó vagy multinacionális 
nagyvállalat, nekünk az a fontos, hogy megtalál-
juk terméke számára az ideális csomagolást. Ke-
ressen minket, és mi házhoz visszük a megoldást! 
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Mióta dolgozol az Igepánál,  
milyen tapasztalatokkal érkeztél?
2014 szeptemberében kezdtem az Igepánál 
dolgozni. Ezt megelőzően a hazai papíralapú 
csomagolóanyag-gyártás egyik meghatározó 
szereplőjének, a nyíregyházi Color Pack Nyom-
dának a kereskedője voltam öt évig. 

Mi volt a legnagyobb kihívás a jelenlegi  
munkakörödben?
Minden kezdet nehéz, tartja a mondás. Nem volt 
ez máshogy az én esetemben sem. A feladat – és 
szakmailag a legnagyobb kihívás – adott volt: 
építsük fel az Igepa új kereskedelmi divízióját, a 
Csomagolóanyag Üzletágat. Az indulásnál rövid 
idő alatt kellett összerakni az arculatot és megha-
tározni a stratégiát. Felállítottuk a termékportfó-
liót, megtaláltuk a hosszú távú együttműködésre 
is alkalmas beszállítókat, és elkezdtük az érdemi 
munkát. A kezdeti időszak után – amelynek nehéz-
ségein kemény munkával sikerült túllendülni – vi-
szont töretlenül fejlődünk, elégedett és visszaté-
rő ügyfeleink száma egyre csak növekszik.

Mi a te feladatod a cégnél? És mik azok  
a szakmai célkitűzések, amelyeket napjainkban  
teljesítened kell?
Összefoglalva azt mondhatom, az én felelőssé-
gem, hogy az üzletág hosszú távon fejlődőké-
pes maradjon, és mindvégig megőrizze profita-
bilitását. Célom egy olyan divízió kialakítása és 
működtetése, amely nemcsak eladja a termékeit, 
hanem törődik az ügyfeleivel, a vevői igények-
kel, és folyamatos szakmai tanáccsal látja el part-
nereit. A munkaköröm másik fele a csomagoló-
anyag-beszállítók kiválasztása és a vevői igények 
alapján a termékportfólió bővítése, illetve a kész-
letoptimalizálás. Leggyakrabban velem tárgyal-
nak a beszállítók. 

Bemutatjuk kollégánkat!
KÓCS PÁL NORBERT
(értékesítő)

Milyen a kapcsolatod a vásárlókkal? Mi volt 
a legérdekesebb történet vevői oldalról?
Nehéz kiemelnem konkrétumokat, hiszen min-
den nap hoz valami újat. Én az a fajta ember va-
gyok, akinek fontos, hogy állandóan új kihívá-
sokkal találja magát szemben. Nagyon fel tudja 
dobni a napomat, ha olyan vevői megkeresése-
ket kapok, amelyben valami egyedit, valami új 
csomagolási megoldást keresnek. Az alap ter-
mékszegmensekben ma már hatalmas a konku-
rencia, viszont az egyedi igényeknél tudja iga-
zából megmutatni egy szállító, hogy valójában 
mire képes. Mázlista vagyok, hisz olyan kollégák-
kal dolgozhatok együtt, akik ugyanannyira el-
kötelezettek a cég iránt, mint én magam. Ilyen 
céltudatos és a megoldásokat kereső csapattal 
pedig szinte bármilyen vevői igényre megtalál-
juk a megoldást.

Te hogyan tudsz kikapcsolni a hétköznapi  
hajtásból, van esetleg valamilyen különleges  
hobbid? 
Igyekszem minden időmet a családommal töl-
teni, párommal és a két gyönyörű kislányommal. 
Az aktív pihenés híve vagyok, imádok kertész-
kedni: ez a hobbi tökéletes kikapcsolódást nyújt 
számomra, arról nem is beszélve, hogy szinte 
egész évben friss gyümölcs és zöldség kerül az 
asztalunkra. Ha tehetem, családommal, baráta-
immal nyáron sok időt töltök vízparton. Ősszel 
pedig, ha az időjárás megengedi, gombászni is 
szoktam – nem tartom magam szakértőnek, de 
a legfontosabb fajtákat ismerem, és persze a tuti 
receptek is megvannak hozzájuk. 
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Üzletágaink

      IGEPA 2R Kft.
       

+36 42 508 111       
+36 20 286 0720       

vevoszolgalat@igepa.hu       

igepa.hu

VISCOM
REKLÁMDEKORÁCIÓS ALAPANYAGOK

CSOMAGOLÓANYAGOK

GRAFIKAI, IRODAI KOMMUNIKÁCIÓS 
ÉS DIGITÁLIS PAPÍROK

Ötletek. Megoldások.

VISCOM
REKLÁMDEKORÁCIÓS ALAPANYAGOK

CSOMAGOLÓANYAGOK

VISCOM
REKLÁMDEKORÁCIÓS ALAPANYAGOK

GRAFIKAI, IRODAI KOMMUNIKÁCIÓS 
ÉS DIGITÁLIS PAPÍROK

VISCOM
REKLÁMDEKORÁCIÓS ALAPANYAGOK

Highbulk
IGEPA

  IGEPA 2R Kft.
         4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 117.      
         +36 42 508 111
         +36 20 945 7353
         vevoszolgalat@igepa.hu

GC1-es mázolt famentes karton, 
fehér hátoldallal.

Felhasználható képeslapokhoz, 
borítókhoz, dobozokhoz, kreatív termékekhez .
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Májusban lesz négy éve, hogy az Igepa csapatát 
erősítem.

A vevőszolgálaton dolgoztam ez év februárjáig, 
nemrég kerültem át a beszerzési részlegünkre.

Napi szinten találkozunk kihívásokkal, hiszen 
minden vevőnk külön igényekkel rendelkezik, 
melyeket meg kell oldanunk a mindennapok so-
rán mind a vevőszolgálat, mind a beszerzés ol-
dalán.

Vevőszolgálatos múltamból tudnék kiemelni 
egy esetet a sok közül, ami emlékezetes maradt, 
mivel még csak pár hónapja dolgoztam akkor a 
cégnél.

Egy vevőnk telefonált péntek este 18 órakor, 
hogy még aznap estére vagy szombat reggelre 
szeretne kérni félkamionnyi árut vidékre. Ezt pén-
tek este nehéz volt megoldani, de sikerült!

Új munkakörömben, a beszerzésben pedig kí-
váncsian várom az előttem álló feladatokat!

Bemutatjuk kollégánkat!
LŐRINCZNÉ TRENCSÉNYI BE ÁTA
(beszerző)

A legérdekesebb történet az volt, mikor egy 
cég azzal telefonált be hozzánk, hogy „harisnyát” 
tudna-e tőlünk vásárolni. Még egy párszor rákér-
deztem, hogy biztosan jól hallottam-e. 

Aztán felvilágosított, hogy ők mikroszkópok-
hoz gyártanak tárgylemezeket, és a gyártási eljá-
rás során a megmosott üvegeket pamut henge-
rekkel szárítják meg.

Ilyen pamut hengerhuzatokat keresett, amit a 
szakmában ők csak „harisnyaként” hívnak. Kül-
földi Igepa-házból pedig sikerült behozatni ilyen 
terméket is!

Szabad időmet a családomnak szentelem. Sze-
retünk kirándulni, túrázni, kerékpározni. A lényeg, 
hogy a szabadban legyünk és aktívan töltsük 
együtt a hétvégéket.
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Csomagzáró ragasztószalagok

A csomagolás minden termelő és kereskedő cég 
életében kiemelt szerepet játszik. Ezért fontos, 
hogy nagy figyelmet fordítsunk a csomagolás-
hoz szükséges ragasztószalagok kiválasztására is. 
Az online vásárlások térhódításával a csomagkül-
dések száma is jelentősen megnövekedett, így az 
ipari felhasználáson túl a kisebb vállalkozásoknak, 
sőt a háztartásoknak is sokkal gyakrabban van 
szüksége ragasztószalagra.

A csomagolószalagok egyik legfontosabb jel-
lemzője a tapadóerő. A csomagolószalagokat 
leggyakrabban kartondobozok megfelelő és biz-
tonságos lezárásához használjuk, minőségét pe-
dig a csomag súlya, a szállítás ideje és annak kö-
rülményei befolyásolják.

Korábban a ragasztórétegek a kaucsukból elő-
állított természetes gumin alapultak, de az elmúlt 
évszázadban az igények diverzifikálódása miatt 
különböző ragasztóanyagokat és hordozókat fej-
lesztettek ki, hogy a felhasználó minden feladat-
hoz megtalálja a megfelelő szalagot.

A felhasznált ragasztóréteg jelle-
ge alapján a ragszalagokat a 
következő három főbb típusra 
oszthatjuk:
 

 
1.  Vízbázisú vagy akril ragasztóréteggel ellátott 

ragszalagok.
Az akril ragszalagok vásárlása mellett a legmeg-
győzőbb érvként a kedvező ár szól. Ár/érték 
arányban a legjobb választás. A technológia víz-
bázisú, így környezetbarát. Felragasztást köve-
tően néhány órán belül eléri a maximális ra-
gasztóhatását. A ragasztóanyag színe víztiszta, 
átlátszó, az UV-sugárzás hatására sem sárgul 
meg, így nyomdázásra ez a típus a legideáli-
sabb választás.

2.  Hotmelt vagy szintetikus kaucsuk ragasztóré-
teggel ellátott ragszalagok.
Melegítésre lágyuló ragasztóanyag, így első-
sorban szobahőmérsékleten történő felhasz-
nálásra ajánlott. Tapadási ereje az akril szala-
gokénál erősebb, különösen a hullámkarton 
felületen, így nehezebb dobozok biztonságos 
ragasztására is alkalmas.  Könnyen és gyorsan 
letekerhető, a felragasztást követően rövid időn 
belül eléri a maximális ragasztóhatást. Kedve-

ző tulajdonságai révén az ipari dobozzáró gé-
peken a leggyakrabban használt típusú ra-
gasztószalag. Hátránya, hogy az anyag a 
ragasztott felületen nyomot hagy.
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3.  Természetes kaucsuk (gyakran szolventnek is 
nevezik) ragasztóréteggel ellátott ragszalagok.
Szinte minden felületen gyorsan és kiválóan 
tapad. Extra erős tapadásának köszönhetően 
a legnehezebb csomagokat is biztonságosan 
zárja. Magas és alacsony hőmérsékleten törté-
nő felhasználásra egyaránt alkalmas: 0 °C alatti 
hőmérsékleten is megőrzi tapadását, így hűtő-
házak is előszeretettel használják. Kiválóan el-
lenáll a környezeti behatásoknak. Az akril és a 
hotmelt ragasztókhoz képest azonban ára sok-
kal magasabb.
A ragasztószalagokat kiválaszthatjuk a hordozó- 

réteg anyaga alapján is: a leggyakrabban hasz-
nálatosak a BOPP és PVC műanyagok, valamint a 
maszkolószalagok esetében a papír. 

A felhasználás szerint tehát több szempontot 
is figyelembe kell vennünk, mielőtt kiválaszt-
juk a megfelelő szalagot. Ezért az IGEPA 2R Kft. 
több minőségben tart raktáron és kínál kedvező 
áron ragasztószalagokat, hogy partnereink min-
den feladathoz és minden csomagolóanyaghoz 
megtalálják a legjobb megoldást. Portfóliónk-
ban megtalálhatók a kézi és gépi ragasztásra al-
kalmas áttetsző, barna vagy nyomtatott ragasz-
tószalagok különféle hordozóanyagokkal, akril, 
hotmelt és szolvent ragasztókkal. A minőségi ra-
gasztás kedvelőinek ajánljuk a felsőkategóriás 
VIBAC márkás termékeinket.

Egyedi igényeire szabott ajánlatunkért kérjük, 
keresse értékesítő kol-
légáinkat! 
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AMAZON SUPER STRONG FRONTLIT 440G

AMAZON STANDARD FRONTLIT 510GTekercsszélesség: 

10 tekercs feletti vásárlás esetén 
270 FT/ m2

10 tekercs feletti vásárlás esetén  320 FT/ m2

285 FT/ m2

335 FT/ m2

•  1,6  MÉTER 
•  2,5  MÉTER 

•  3,2  MÉTER

Tekercsszélesség: 
•  1,6  MÉTER 

•  2,5  MÉTER 

•  3,2  MÉTER
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2017. októberben jelentkeztem az Igepához, 
előtte a kereskedelemben egész más területen 
dolgoztam annyi hasonlósággal, hogy ebben a 
munkakörben is az ügyfelekkel vagyok napi kapcso-
latban. 

 Rengeteg kihívással találkozom a mindenna-
pokban, hiszen folyamatosan tanulok valami újat, 
alig ismerkedtem meg a grafikai üzletággal, to-
vább bővül a reklámdekoráció- és csomagoló-
anyag-ismeretekkel, ami beépül a mindennap-
jaimba. Igyekszem hasznos része lenni a cégnek, 
hogy az Igepa már meglévő ügyfelei elégedettek 
legyenek, a cég személyre szabott megoldáso-
kat kínál új és meglévő ügyfeleinek. A vállalkozás 
folyamatosan megoldásokat keres az ügyfelek új 
igényeinek kielégítésére, annak korszerűsítésére, 
melyet képzésekkel támogat. 

 A napi rutin mellett számomra a nem várt ese-
mények miatti problémamegoldás az, ami kihívá-
sokkal tölti meg a napjaim, ami pozitívan inspirál 
arra, hogy az apró hibákat, problémákat meg tud-
jam úgy oldani, hogy az ügyfél-elégedettségünk 
minél magasabb legyen. Ilyen eset például, amikor 
az ügyfél elfelejt valamit a rendeléséből, de már 
a folyamat az összekészítést követően a kiszállítás 

Bemutatjuk kollégánkat!
DEME ENIKŐ
(vevőszolgálat)

előtt áll, s még ügyesen meg kell oldani, hogy a 
kimaradt tételt is az aktuális szállításban teljesíte-
ni tudjuk. Ehhez szükség van a kollégáim össze-
hangolt segítségére, toleráns hozzáállásukra is. 

 Kezdetben elég érdekes volt számomra, hogy 
mennyire bensőséges az ügyfélszolgálat és a ve-
vő kapcsolata. Amikor rendelések felvételével is 
foglalkozni kezdtem, számos megrendelést ad-
tak le a vevőink: „tudod, a szokásos, amit legutóbb 
is rendeltem, ugyanannyi kell belőle”. Izgalmas, 
mert mi van akkor, ha éppen nem az utolsó meg-
rendelés van a vevő fejében, így érzem, hogy tel-
jes bizalommal fordul felém. Ez számomra eddig 
elképzelhetetlen volt, viszont megszoktam és jól-
eső érzés tölt el, hogy a vevők nem egy telefonos 
ügyfélszolgálatnak tekintenek, hanem partner-
nek, aki megoldást nyújt a kéréseikhez.  

 A családdal és a barátaimmal szeretek sok időt  
tölteni a szabadban,  szívesen fedezünk fel új tájegy-
ségeket Magyarország egész területén. Szeretek 
olvasni, de egy jó filmet is szívesen megnézek. 
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Silkmatt, mázolt, famentes műnyomó
magas opacitással és kiemelkedő fehérséggel.
 
Finommatt műnyomó egyedi receptúrával
a tükröződésmentes felületért. 
Kizárólag az IGEPA részére kifejlesztve.
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