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embaxprint – Tények és adatok
BESZÁMOLÓ EGY NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSRÓL ÉS KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEIRŐL

Eiler Emil 

A rendszeresen ismétlődő csehországi nemzet-
közi rendezvény a címke, címkézés, a csoma-
golóanyag-gyártás, nyomtatás, csomagolás, 
a papír- és nyomdaiparban használt anyagok,
gépek és alkalmazott technológiák nemzetközi
kiállítása. Ez évben huszonöt ország hatszáz
kiállítója, 30 000 négyzetméternyi kiállítási
területen mutatta be a harminchat országból
érkezett 30 000 látogatónak a műszaki 
tudomány és a technika legújabb eredményeit,
anyagait, eljárásait és termékeit. A látogatók
nyolcvanegy százaléka az ipar döntéshozói 
közül került ki.
A nemzetközi megmérettetés hasznát és jelen-
tőségét több magas színvonalú kísérőrendez-
vény, termékbemutató és konferencia, továbbá
nemzetközi csomagolástechnikai verseny 
fokozta. A rendezvény nem „utánérzése” 
a korábbi Drupának, ezt a termékek és 
információk újdonságjellege is bizonyítja. 

A kiállítás alatt folyamatosan megjelenő vásári
híradók, újságok, a kiállítók sajtóközleményei
és egyéb publikációi növelték a műszaki informá-
ció sűrűséget. A korábbiakhoz képest gyakoribb
volt a többnyelvű publikáció, ami korábban a cseh
rendezőszerv mentalitására egyáltalán nem volt
jellemző!

Cikkünkben ezekről az eseményekről számo-
lunk be. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
a szóban forgó információk az általunk közölt
internetcímeken elérhetőek, kinyomtathatóak,
illetve a rendezőszervtől részletesebben is kér-
hetőek. 

KIÁLLÍTÓK, ANYAGOK, TECHNOLÓGIÁK,

TERMÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK

A kiállítás részletes katalógusa a http://node1.
bvv.cz/i2000/Katalogy/cat_embax05.nsf05.nsf
WWW-HP1C?ReadForm honlap segítségével
érhető el, ahol a kiállítókról és kiállított termé-

keikről minden információ megszerezhető. A ke-
resés kiállító ország, kiállítónév vagy terméknév
alapján végezhető, illetve az alábbi szakmai ka-
tegóriák, sorszámok és idegen nyelvű megneve-
zések szerint:
w 01: Nyersanyagok és féltermékek (Raw materials

and semi-products);
w 02: Gépek és eszközök a termék-továbbfeldol-

gozáshoz, kikészítéshez, a papír, karton, hullám-
karton csomagolóanyag-gyártáshoz (Machines
and tools for finishing, processing and for the
manufacture of packages and packaging means);

w 03: Csomagolóanyagok, csomagoló kellékek
és csomagok (Packaging materials, packaging
means and packages);

w 04: Csomagológépek és eszközök (Packaging
machines and equipment);

w 05: Címkék – anyagok és technológiák (Labels
– materials and technologies);

w 06: Prepress: szöveg- és képfeldolgozás (Text
and image processing, pre-press);

w 07: Nyomó- és nyomatfeldolgozó gépek (Printing
machines and print processing machines);

w 08: Reprotechnológia (Reprographic technology);
w 09: A nyomtatás és a reprográfia anyagai

(Materials for printing and reprography);
w 10: Mérő-, ellenőrző-/vezérlő-, tesztelőeszközök

és rendszerek (Accessories, measuring, control,
testing devices and systems);

w 11: A 3. és 9. csoportban nem szereplő nyom-
tatott és papírtermékek (Printing and paper
products – not included in No. 3. and 9.);

w 12: Környezetvédelem, nyomtatási mellékter-
mékek és csomagolóanyag-hulladékok (Environ-
ment protection, wastes and packaging wastes);

w 13. Logisztika (anyag- és eszközellátás) a cso-
magoló-, papír- és nyomdaiparban (Logistics in
the Packaging,Paper and Printing Industries);

w 14: Szolgáltatások, pénzügyek, konzultáció
(Services, financing, consulting);

w 15: Irodalom, oktatás, intézmények (Literature,
education, institutions).
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KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK

A kiállítás rendezőszervének www.bvv.cz inter-
netes portálján az elektronikus hírlevelében (e-
newsletter) idegen nyelven elérhető kísérőprog-
ramok:
w Papír, nyomtatás, csomagolás (Paper, Printing,

Packages) tárgyú konferenciasorozat.
w Élelmiszer-csomagolás Közép- és Kelet-Euró-

pában (Food Packaging in Central and Eastern
Europe). Munkabizottsági ülés.

w A Golden embaxPRINT – 2005 nemzetközi
csomagolástechnikai verseny. A győztes ter-
mékek listája és részletes ismertetése (List of
award winners) a http://node0.bvv.cz/i2000/Akce/
b-embax.nsf/WWWA11PdocsID/ internetes por-
tálról tölthető le. [Tájékoztatásul: CPS 900 digi-
tális nyomógép; ADACONTROL 3, nyomtatás-
vezérlő rendszer; Honeycomb fedélmegoldás;
PALDYNTEST – csomagolófólia-tesztelő rend-
szer; ETZO CG 220, LCD lapmonitor; Boxmatic
17 DCP dobozgyártó gép; OVDOT, változóadat-
tartalmú (VIP) holografikus megoldás.]

w A csomagolás világsztárjai (World Stars of Pack-
aging) kiállítás, a díjnyertes termékek bemuta-
tójával. 

w Fiatalok csomagolóanyag-versenye és borító-
terv-bemutatója (Young Package).

w embaxPRINT fotógaléria. Témakörei: A csoma-
golóanyag-ipar; DTP és prepress a nyomdaipar-
ban; A nyomdaipar; A papíripar. 

Konferenciák szakembereknek 

(Specialized Conferences on Packaging and Printing
for Professionals)

w Koncentráció és globalizáció. Csapás vagy le-
hetőség?

w Hullámkartonlemezek vagy minőségi csoma-
golás?

w A csomagolás egyéb szempontokból. 

A kiállítás egész tartama alatt zajló 
rendezvények

w Képadatok workflow-ja (Workflow of picture
data), amely a digitális kép- és szövegfeldol-
gozással, nyomtatással foglalkozott.

w Bemutatóközpont: Kiállítás és előadássorozat
a digitális fényképezés, digitális nyomtatás és
felülnyomtatás, a proof-készítés, borítóterve-

zés, a workflow- és DTP-alkalmazás, továbbá
a lapképernyők (LCD monitorok) témakörében
(Digital Photography).

A KIÁLLÍTÁS A VILÁGHÁLÓN

A www.trpacking.com/packaging/exhibitions.nfs/
homefairs internetes portál a következő témakö-
rök információihoz biztosít közvetlen hozzáfé-
rést: Cég- és termékjegyzékek; Magazinok és újsá-
gok; Kiállítási események; Oktatási intézmények;
Egyesületek és más szervezetek; Aktuális csoma-
golástechnikai kiállítások, konferenciák, szimpó-
ziumok és szemináriumok nemzetközi naptára.

SZEMELVÉNYEK A RENDEZVÉNYEN 

MEGJELENT SZAKIRODALOMBÓL

embaxPRINT daily 

A naponta megjelenő, háromnyelvű vásári híradó
magazintartalma a www.svettisku.cz internetes
portálon érhető el. Néhány érdekesebb cikke:
Élelmiszer-csomagolás Közép- és Kelet-Európá-
ban; A piacgazdaság és a lamináló-gép formater-
vének együttes hatása a piacra kerülő termékekre;
Digitális fényképezés, nyomtatás, proof-készítés
csomagolóanyag formatervezéssel összefüggés-
ben, workflow- és DTP-alkalmazás és az LCD
lapmonitorok. 

TRpackaging.com

Csomagolástechnikai újságok, cikkek, kiadvá-
nyok, hírek és magazinok lelőhelye, amelyek or-
szág vagy név szerint kereshetőek benne, a www.
trpackaging.com internetes portálon. Egyik ér-
dekes cikke: Csomagolás a jövőben (Packaging in
the years to come).

e-newsletter 

Interneten, a http://node1.bvv.cz internetes por-
tálon elérhető elektronikus hírlevél sajtóközlemé-
nyekkel, cikkekkel. Közülük néhány érdekesebb:
w Mi a helyzet a csomagolóanyagok jövőjével?

(What about the future of packaging?)
w A papírdobozok kiváltják a nehezebb ládákat

(Paper boxes will replace heavy cases).
w Új Solarco gép csomagolóanyag-gyártási célra

(New Solarco machine for the production of
packages).


