Předmluva

Perfektně zabalené
znalosti – FachPack 2012
Jak vypadají perfektně zabalené znalosti? To se
dozvíte při své návštěvě veletrhu FachPack
v Norimberku. Protože tady se ve třech veletržních
dnech kompaktně prezentuje všechno, co byste
měli vědět – od techniky přes obaly a zušlechťování
až po logistiku. Mezinárodně renomovaní vystavovatelé zde předvádějí svoje aktuální produkty,
informují a poradí. Buďte uprostřed dění, až se
sejde evropská balírenská branže!
Abyste přesně věděli, co vás čeká, sestavili jsme pro
vás to nejdůležitější o veletrhu FachPack v tomto
malém lexikonu.
Dobrou zábavu při čtení – a brzy na shledanou
v Norimberku!
Váš tým FachPack

Zleva doprava: Susanne Bickel, Daniel Weiß, K
 atharina Fink,
Heike Slotta, Christina Teichert, Astrid Fladerer
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Fach|Pack [÷faFpak]
Vůdčí evropský veletrh, který vznikl v Norimberku a má
za sebou 33 let úspěšné historie
1. 360stupňová platforma procesního řetězce
Tak vypadají znalosti

balení 2. Informační základna s inovativními produkty a řešeními, pokud jde o balení, technologii,
design a logistiku 3. Úspěšná bilance roku 2010:
35 360 návštěvníků – 96 % bylo s nabídkou
informací a možnostmi kontaktů na veletržních
stáncích velmi spokojeno

Odborná nabídka [÷?ÊdbÊrna* ìnabi*tka]

Struktura [ìstrŸktŸra]
Parkhaus

1 400 vystavovatelů z evropského hospodářského
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1. Obalové materiály a prostředky 2. Pomocné

fachpack.de/floorplans

ServicePartner
Center

značkovací technika 5. Přídavná zařízení v obalové
technice 6. Tisk a zušlechťování obalů 7. Obalová
Mü

nc
Straße
ner
he

logistika 8. Služby v oblasti obalů a logistiky

NCC
Mitte

S 8/9
S 6/7
S7

6

S9

Ost

ServiceCenter
Mitte

S1
Mitte

FunktionsCenter

5

S1

1

Eingang
Entrance

S4

S 4/5
S 1/2

4A

2

Betriebshof

U-Bahn / Subway
Messe

NCC Ost

S 5/6

Messepark

Eingang
Entrance

S 2/3/4

S 3/4

Ot

Vystavovatelé a produkty

S9
Mitte

Mitte

VIP
West/
Mitte

ask [a*sk]

7A

9

Znalosti přitahují
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Obalové prostředky

Tisk a zušlechťování

Balicí stroje

Obalová logistika

Semináře, workshopy

Servis (S) a
vstupní prostory
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Příjezd – co stojí za to vědět
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Vyhledávání produktů a vystavovatelů, sjednávání
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Rámcový program [ìra*mtsÊvi* ìprÊgram]
Znalosti v ryzí podobě vám nabízí rozsáhlý rámcový
program veletrhu FachPack – s vysoce informativními speciálními přehlídkami, fóry a dalšími zajímavostmi. fachpack.de/supportingprogramme

1. Fórum PackBox | hala 4

3. Německé muzeum obalů | hala 6

Ponořte se do světa PackBoxu: Nechte se

Poznejte, jak to všechno začalo: Speciální přehlíd-

nadchnout harmonickým trojzvukem spojujícím

ka Německého muzea obalů vás na cestě časem

inspiraci, inovaci a informaci a poznejte to nejno-

zavede do mezinárodní historie obalů. Očekává

vější, pokud jde o obalová řešení, trendy v oblasti

vás poutavá výstava s exponáty z každodenního

tisku obalů a obalového designu nebo inovace ve

života, dějin kultury a umění.

výrobě balicích strojů. Integrovaná kavárna s občerstvením je perfektním místem pro rozhovory

4. Speciální přehlídka

a networking.

Německá cena za obal roku | hala 6

Více na fachpack.de/packbox

Buďte při tom, až bude Německý institut obalů
(dvi) prezentovat a oceňovat nejlepší nápady pro

Znalosti přitahují

Tak vypadají znalosti
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obaly. Nejkreativnější hlavy branže nastupují

logistických řešení | hala 4
„Tržiště inovativních logistických řešení“ předvede
nejnovější vývoj v oblasti manipulační a skladovací
techniky, identifikace, automatické identifikace,
senzoriky, ochrany před padělky a zabezpečení
nákladu.

v sedmi různých kategoriích – zaručeně napínavé.
5. Speciální přehlídka
„Packaging Design“ | hala 7A
Dobrý obalový design se vyplatí: Na speciální
přehlídce „Packaging Design“ ukáže bayern
design se svými partnery z podniků a kreativních
studií, jak může profesionální úprava obalu zvýšit
hodnotu výrobku.

Příjezd – co stojí za to vědět

2. Tržiště inovativních
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6. Fórum „Dlouhá cesta do regálu“ | hala 7
Aby byla dlouhá cesta mezi produktem a regálem
kratší a bezpečnější: Zažijte pestrý program nabízející diskuse, rozhovory a prezentace případových
studií k aktuálním trendům, inovace a návrhy
Tak vypadají znalosti

řešení.
7. Kino FachPack | hala 7
Iniciativa Polystyrén ve svém filmovém projektu
zodpoví všechny otázky související s tímto osvědčeným obalovým materiálem. Nenechte si ujít
premiéru v kině FachPack!

8. Speciální přehlídka
„Usnadněme vybalování“ | hala 8
U dobrého obalu musí bez problémů fungovat i
vybalování. Informujte se proto o uživatelsky vstříctřebitele – na speciální přehlídce veletrhu FachPack
s názvem Usnadněme vybalování.
9. Tematický park
„Obaly v medicínské technice“ | hala 9
Dozvěďte se, co musí a mohou dokázat obaly

Znalosti přitahují

ných obalech pro průmysl, obchod a konečné spo-

v lékařsko-farmaceutickém prostředí: od správného
dávkování a aplikace účinných látek až po zacho-

10. Fórum vlnité lepenky | NCC Ost
Poptávka po ekologicky šetrných a recyklovatelných
obalech stoupá. Už proto by vás mohlo zajímat
Fórum vlnité lepenky. Na téma „Balíme ekologicky“
budou 26. září 2012 diskutovat zástupci obchodu,
průmyslu a vědy.

Příjezd – co stojí za to vědět

vání originality produktu.
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Mesto Norimberk [ìmËBstÊ ìnÊrimbBrk]
Těšte se na veletrh obalený příjemnou atmosférou
a šarmem města Norimberku. Svěží mix spojující
Tak vypadají znalosti

historické císařské město a pulzující metropolitní
region zve k delšímu pobytu, oddechu a užívání
si. Naše osobní tipy a doporučení jsme pro Vás
sestavili na fachpack.de/afterwork

Celoevropské [ìtsBlÊ?BDrÊpskB*]
Naše zahraniční zastoupení vám ochotně pomohou
a jsou vám kdykoliv k dispozici. Další informace,
kontaktní partnery a adresy najdete na

Príjezd [÷pri*jBst]
.
Výhodná dopravní poloha v srdci Evropy – to je

Znalosti přitahují

fachpack.de/representatives

FachPack. Nejrychlejší cestu na veletrh najdete na

Ubytování [ìŸbâtÊDa*Ëi*]
Všechny důležité informace k ubytování
v Norimberku a vhodný hotel pro váš pobyt
najdete na fachpack.de/accommodation

Příjezd – co stojí za to vědět

fachpack.de/travel

12

Online predprodej [ìÊnlaân ìprBt=prÊdBj]
.
Jak ušetřit: Zaregistrujte se od 14.8.2012* online na
fachpack.de/ticketshop a zaplatíte za permanentku
jen 30 EUR! Kromě toho si ušetříte zbytečné čekání
u pokladny: Se vstupenkou z předprodeje máte přímý
a rychlý přístup na veletrh!
* Online předprodej končí 21.9.2012

Místo konání

Výstaviště Norimberk

a termín

ÚT 25.9. – ČT 27.9.2012

Otevírací doba

ÚT a ST 9 – 18 hod.
ČT 9 – 17 hod.

Vstupenky u

Jednodenní

EUR 30

pokladny

Permanentka

EUR 35

Katalog

EUR 10

Servis pro

Tel

návštěvníky

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-49 78

+49 (0) 9 11. 86 06-49 79

visitorservice@nuernbergmesse.de
Pořadatel

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

Všechny ceny se rozumí včetně
DPH. Tento prospekt je k dispozici také v jazyce anglickém,
italském a německém.

1064120-BPRP-03.1.-CZE-04.12 – Tisk: Tümmel
Všechny údaje bez záruky, změny vyhrazeny. www.theim.de

FachPack –
hesla roku 2012

