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Schawk Hungary Kft. néven működik  
Dunakeszin – a 2007 óta TWL Kft. néven 
ismert – az immár 25 fős társaság. A 2015-
ben átadásra került, új kialakítású üzem-
csarnokuk a világ bármely pontján meg-
állná a helyét. A bécsi Repro Busek és  
a Schawk Hungary csapatát egy személy-
ben irányító Marlok Gyula ügyvezető igaz-
gató és magyarországi kollégái közül  
Sinkó János értékesítési vezető, Metzger 
Andrea pénzügyi és HR-vezető, valamint 
Koós Csaba termelési vezető nyilatkozott 
a Magyar Grafikának.   

Huszonöt éve, amikor a Nordénia szadai üzemé-
ben közel kerültem a flexótechnológiához – em-
lékszik vissza az első találkozására a flexóterület-
tel Marlok úr –, még különlegességnek számított 
egy minőségi autotípiai flexónyomat és nem volt 
kérdés, hogy a megrendelő megfizeti-e a minő-
ségi nyomóformát. A prémium márkák, a minő-
ségi formakészítésnek köszönhetően, kitűntek a 
tömegből. Egy konkrét esetre is emlékszem: egy 
mirelit szilvásgombóc csomagolása annyira si-
keres volt, hogy a megrendelő a nyomatot beke-

reteztetve büszkélkedett a színvonalas termék-
csomagolással. Mára természetesen alapelvárás 
a HD minőség, és leginkább a megbízhatósággal, 
valamint komplex szolgáltatással lehet üzleti 
előnyhöz jutni a formakészítés területén.

MIBEN EGYEDI A SCHAWK?

Abban különbözünk egy kisebb flexóforma- 
készítéssel foglalkozó reprócégtől, hogy komp-
lex szolgáltatásunk révén törekszünk már a ter-
vezéstől bekapcsolódni a csomagolóanyag gyár-
tásához szükséges munkafolyamatba. Túl a 
szorosan vett formakészítési feladaton, a követ-
kező előnyökhöz juttatjuk partnereinket.

Mock-Ups és értékesítési minták
A legjobb megoldásokat kínálja a Schawk cso-
port a csomagolási modellek és az értékesítési 
minták gyártására. A termékfejlesztési folyamat 
minden szakaszában professzionális szolgálta-
tást nyújtó szakértelemmel, termelési hatékony-
sággal, széles körű csomagolástechnikai tapasz-
talattal kezeljük projektjeinket. Nagy termelési 
kapacitásunk révén az optimális kombinációt 
kínáljuk egy-egy termék kivitelezéséhez, a kö-
vetkezők figyelembevételével:

Schawk Hungary Kft. 
FLEXÓFORMA-KÉSZÍTÉS 850 NÉGYZETMÉTEREN!

Faludi Viktória

S C H A W K  C É G C S O P O R T
1953-ban Clarence W. Schawk magánvállalkozóként 
megalapította egyszemélyes nyomóformakészítő 
üzemét chicagói nagynénje elővárosi házának alagso-
rában. Mára a cégcsoport a csomagolóanyag-gyártó 
piacon – több ezer munkavállalót foglalkoztat világ-
szerte számos országban – megbízható tanácsadó 
a termelésben, a prémiumcsomagolásban, a nyom-
tatási szolgáltatásokban és a munkafolyamatokban, 
munkájuknak fontos szerepe van a márkavédelemben és 
a minőségi csomagolóanyag-gyártásban. A Schawk 
üzemek tagvállalatai az SGK és a Matthews Interna-
tional Corporation cégcsoportnak. 
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 � a szükségletek pontos felmérése,
 � várható technikai kihívások,
 � projektmenedzsment az ötletektől a megvaló-
sulásig,
 � grafikai tervezés a formakészítés folyamatába 
integrálva,
 � gyors átfutási idő,
 � optimális kapacitáskihasználás,
 � globálisan szabványosított munkafolyamatok,
 � rövid határidők, 
 �márkaszabványok érvényesítése,
 � a szabályozási változások betartása.

A csomagolóanyag-gyártókkal és a nyomdákkal 
több mint fél évszázados tapasztalattal rendelke-
ző Schawk csoport a közreműködésével gyártott 
csomagolások széles körében szerzett mélyreha-
tó tapasztalatokat. A kifogástalan fájlkészítés és a 
színkezelés mellett a komplex globális csomago-
lási munkafolyamatok kezeléséhez és a csoma-

golási előírások betartásához páratlan hatékony-
ságot és globális márkavédelmet biztosítunk. 
Ebben segít a műszaki és grafikai tervezés és kivi-
telezés szabályozott folyamata az ötlettől a nyo-
móformáig – tudtuk meg Sinkó János értékesítési 
vezetőtől.

MILYEN A JÓ MUNKAERŐ  
A SCHAWKNÁL?

Nagyon fontosnak tartom a csapatunk sokszínű-
ségét. Egy-egy feladat megoldásánál mind szak-
mai, mind személyes területet tekintve fontos a 
nyitottság és az elfogadás. Ez a cégcsoport szá-
mára is előnyös, mert széles spektrumot ölel fel a 
team által képviselt gondolkodás, ami több, egy-
mástól sok tekintetben különböző egyén közös 
csapatmunkájának eredménye. Ez a kommuni-
kációs fejlődési folyamatot is erősíti, ami a test-
vércégekkel és a megrendelőkkel való együtt-

Marlok Gyula és Sinkó János
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működést is eredményesebbé teszi – tudtuk meg 
Metzger Andrea pénzügyi és HR-vezetőtől.

A termelésben szintén fontos az együttműkö-
dés, a kollégák jó személyes és szakmai kapcso-
lata. Az első és legfontosabb szempont a pontos, 
hibátlan munka, tekintve a szállítási távolságo-
kat, nem fér bele a folyamatba, hogy hibázzunk. 
Ehhez elég idő és nyugodt, jó hangulatú légkör 
kell a munkára – a szállítási határidők ennek 

ellenére rövidek. A megfelelő technikai háttér 
alapértelmezett: két mosóberendezés, három le-
világító és a legmodernebb Kodak lézergravíro-
zó mellett folyamatos ellenőrzés és karbantartás 
biztosítja a berendezések megbízható működését. 
A műszakvezetőknek mind a kommunikáció-
ban, mind szakmai téren példát kell mutatni, és 
fontos feladatuk a kollégák tudásának fejlesztése. 
Kompetenciatáblázat alapján figyelemmel kísér-
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JÁNOS SINKÓSALES MANAGER

An SGK Group company

Schawk Hungary Kft.

Pallag utca 25.

H-2120 Dunakeszi

csaba.koos@schawk.eu

T: +36 27 343 470 
M: +36 20 440 1593

www.schawk.com

CSABA KOÓS

TECHNICAL AND PRODUCTION 

MANAGER

An SGK Group company

jük a dolgozók folyamatos fejlődését, és a „mul-
ti skill” alapú képzés nálunk is érvényesül. Az új 
csapattag a késztermék-csomagolással kezd, és 
folyamatosan halad – a technológiai sorrenddel 
ellentétes irányban – a folyamat minden elemé-
nek megismerésével – nyilatkozta Koós Csaba 
termelési vezető.
 
MÉRNÖKI GYAKORLATRA  
ÉS KUTATÁSI FELADATOKRA FOGADNAK 
VÉGZŐS HALLGATÓKAT?

A flexószakemberek képzése Bécsben és Német-
országban adott, de a hazai, intézményes, spe-
ciálisan flexószakember utánpótlás még nem 
megoldott. Ennek a dinamikusan fejlődő terü-
letnek van jövője, és igazán jó perspektíva egy 
pályakezdőnek az elhelyezkedéshez. Jó ötletnek 
tartom a leendő mérnökökkel való együttmű-
ködést, és nyitottak vagyunk arra, hogy fejlesz-
tési, mérnöki feladatokba egyetemi hallgatókat 
bevonjunk, főleg a végzősöket, diplomadolgo-
zatot író hallgatókat látnánk szívesen. A nálunk 
dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező szakem-
berek között akad, aki szívesen felvállalja a gya-
korlati konzulens szerepét – nyilatkozta Marlok 
Gyula igazgató.  


