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A Xeikon október 15-én a Xeikon Café TV kereté-
ben bemutatta a Xeikon fleXflow-val támogatott 
komplett tasakgyártást. A bemutatóra számos 
címkegyártó jelentkezett. A résztvevők megte-
kinthették a legfrissebb technikai bemutató-
kat, és a jövőbe mutató gondolatokat hallhattak. 
Az egyesült királyságbeli CS Labels/CS Pouches 
ügyvezető igazgatója, Simon Smith és Adam James 
üzemeltetési igazgató, valamint Gustavo Guzzi, 
a Karlville Pouch Converting Solutions EMEA 
értékesítési vezetője személyesen osztották meg 
a résztvevőkkel felhasználói tapasztalataikat. 
A beszámolókat követően az előadók válaszoltak 
az érdeklődők kérdéseire.

Stefan Clopterop, Market Segment Manager La-
bels szerint: „A digitális tasakgyártás tökéletesen 
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passzol azokhoz a címkegyártókhoz, akik diver-
zifikálni és bővíteni akarják üzleti tevékenysé-
güket. A Xeikon fleXflow a »nulla utókezeléssel« 
(»zero-after-cure«) forradalmasítja a tasakkészí-
tést. Ez környezetbarát megoldás, mivel a nyom-
tatás és a laminálás során nem használnak oldó-
szereket, mindemellett nagy a kötési szilárdság 
és egyáltalán nem bonyolult a sokféle típusú és 
felépítésű tasak kezelése. A Xeikon Café TV be-
mutatója bátorítást adott a címkefeldolgozóknak 
ahhoz, hogy belépjenek az új piacokra. A tasakok 
gyártását egyesíteni lehet egy meglévő címke-
vállalkozással, mivel vonzó lehetőség arra, hogy 
enyhítse azokat a pénzügyi kockázatokat, ame-
lyek az új piacokra történő belépéskor időnként 
adódnak. Még soha nem voltak ilyen jó lehetősé-
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gek. A jelenlegi COVID-19 járvány idején a más 
országokból származó ellátási láncok megszaka-
dása miatt jelentősen megnőtt az e-kereskede-
lem és a lokális kereslet. A márkatulajdonosok 
ellátási láncuk flexibilitásának és biztonságának 
megőrzése érdekében előnyben részesítik a helyi 
tasakszállítókat.”

Hatalmas potenciállal rendelkező dinamikus 
globális piac részét képezik a flexibilis csomago-
lási alkalmazások. A Xeikon 2019-ben, a Label-
expón dobta piacra a Xeikon fleXflow alapú 
innovatív tasakgyártási megoldását, ami nagy 
érdeklődést váltott ki. A Xeikon most arra kíván-
ta felhívni a címkenyomtatók és -feldolgozók 
figyelmét, hogy milyen könnyű elsajátítani az 
egész folyamatot, a PDF-től a kész tasakig. A digi-
tális tasakgyártásnak a meglévő üzleti tevékeny-
ségükbe történő bevezetésével a címkefeldolgo-
zók plusz értéket kínálhatnak portfóliójukhoz, 
amivel új bevételi forrásokat hozhatnak létre.

A webinárium alatt a címkenyomtatók és -fel-
dolgozók a következő bemutatókat és beszélgeté-
seket láthatták és hallhatták:

 � A Xeikon CX500 digitális nyomógép a szaba-
dalmaztatott száraz toner technológia alkal-
mazásával, az élelmiszer-biztonság teljes be-
tartásával,
 � Xeikon LCoat 500 a „zero-after-cure” laminá-
láshoz,
 � Karlville tasakgyártás – kéttekercses tasakgyár-
tás ultrahangos hegesztéssel,
 �Minőségi flexibilis tasakok a különféle végfel-
használói piacok részére,
 � Simon Smith és Adam James felhasználói 
ajánlása (CS címkék, CS tasakok).

Stefan Clopterop így foglalta össze: „Az a szán-
dékunk, hogy folyamatosan támogassuk ügy-
feleinket és a globális címketársadalmat abban, 
hogy új üzleti lehetőségeket alakíthassanak ki.” 

A Xeikont megbízható tanácsadóként tartják 
számon, aki folyamatosan biztosítja ügyfeleinek 
a legújabb digitális technológiákat, amelyeket 
teljes mértékben támogat a prémium szolgálta-
tási csomag, magában foglalva a Transform on-
line tanácsadó szolgáltatást is.
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