
Obaloví 
odborníci vědí, 
kde se potkat...

Bizpack

13.–14. října 2016, Aquapalace Hotel Prague

prostor pro získání nových kontaktů



Pročse zúčastnit? 
Cílem programu Bizpack je zprostředkovat 
schůzky mezi partnery a účastníky 
kongresu OBALKO. Vyslechněte si 
v krátkosti a bez závazků nabídku 
předních firem obalového průmyslu. Jedno 
setkání bude trvat 10 minut, pokud vás 
nabídka zaujme, máte možnost domluvit 
si schůzku individuální.

Jakse zúčastnit?
Získejte možnost zúčastnit se 
setkání v rámci sekce Bizpack 
tím, že v kontaktu s organizátorem 
akce uvedete, s kým se z nabídky 
partnerských společností chcete 
potkat, zorganizujeme pro vás časový 
plán. 22. října, v den kongresu, 
se dostavte alespoň 5 minut před 
prvním plánovaným setkáním do 
místa, vyznačeného jako sekce 
Bizpack. Nemusíte se přitom obávat, 
že zmeškáte přednášku – Bizpack se 
odehraje během dostatečně dlouhé 
přestávky na oběd.

Kdose může zúčastnit?
Ze strany nabídky produktů se sekce Bizpack 
může zúčastnit jen firma, která je partnerem 
kongresu. Na druhé straně jednacího stolku 
však může být kdokoliv, kdo má zájem 
dozvědět se zcela nezávazně o nabízeném 
produktu více. Tedy i vy!
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Bizpack
prostor pro získání nových kontaktů

Kontakty
Jméno Příjmení
Funkce
tel.
email
web

FIRMA
Xxxxxxxx

Profil
XXXXXXXX

Portfolio služeb a produktů
l  xxxxxxxxxxx

THIMM PACKAGING
Využijte naši zkušenost

Kontakty

Profil
THIMM Packaging Vám nabízí obalová řešení šitá na míru a individuální koncepty z vlnité lepenky. Poradíme 
Vám a doprovodíme Vás od prvního kroku až po hotový produkt. Ať se jedná o transportní či maloobchodní 
obaly, reklamní nebo prodejní regálové obaly vyrobené přesně podle Vašich požadavků. Vhodným 
poradenstvím a s inovativní kreativitou pro Vás vytvoříme ideální obalová řešení a efektivně je zrealizujeme.
THIMM Packaging je součástí německé skupiny THIMM – THE HIGHPACK GROUP a na českém trhu působí 
již od roku 1994, kde je symbolem moderní výroby inovativních, precizně potištěných obalů a komplexních 
obalových řešení z vlnité lepenky. Efektivně využíváme synergií v rámci skupiny THIMM, která má celkem 
18 závodů v pěti zemích světa (Německo, Česká republika, Polsko, Rumunsko a Mexiko).

Portfolio služeb a produktů
l  Obaly z vlnité lepenky (klopové krabice, 

paletky, transportní obaly, shelf ready 
packaging, zasilatelské obaly, promoční 
obaly, multipacky, displeje, ...)

l  Optimalizace obalů a snížení obalových 
nákladů

l  Obaly pro přímý styk s potravinami 
(certifikované dle platné české legislativy – 
vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb. 

o hygienických požadavcích na výrobky 
určené pro přímý styk s potravinami 
a pokrmy a vyrobené v závodě 
certifikovaném dle BRC/IoP)

l  Možnost různých druhů potisků (High 
Quality PostPring, flexo preprint 
ThimmColor®, ofset, ThimmColor® 
digital)

l  Četná ocenění v obalových soutěžích

Ing. Martin Hejl
jednatel
+420 315 617 111
info@thimm.cz
www.thimm.cz

Petr Kaczor
THIMM Packaging
+420 725 103 673  
petr.kaczor@thimm.cz
www.thimm.cz

Bizpack
prostor pro získání nových kontaktů



Bizpack
nové kontakty za 10 minut

Kontakt

Portfolio služeb a produktů
l  Obaly z hladkých a kašírovaných lepenek: až 8barevný ofsetový tisk, hybridní tisk, digitální tisk, 

UV lakování, technologie Metal FX, Hexachrome, potisk metalickou fólií s reliéfní ražbou, Braillovo písmo, 
vlepovaná okénka, studená ražba, aplikace odnosné a trhací pásky

l  Obaly z vlnitých lepenek: až 5barevný flexografický tisk, digitální tisk, tabule a role, klopové krabice 
a tvarový výsek, displeje, obaly typu bag-in-box, speciální obaly pro těžké a nadměrné zboží

l  balicí a logistické služby (kompletní balicí servis typu co-packing), prodej standardních obalů v našich 
prodejnách Pack Shop (Praha, Opava, Bratislava)

Profil
Skupina Model vyvíjí, vyrábí a dodává inteligentní, inovativní a vysoce kvalitní obalová řešení z hladké 
a vlnité lepenky, od jednoduchých přepravních obalů až po vysoce zušlechtěné obaly pro balení bonboniér 
a parfémů. Skupina sestává z 15 dceřiných společností v devíti zemích a zaměstnává více než 3 100 
pracovníků v rámci trhů Švýcarska, Německa, Rakouska, Francie, Česka, Polska, Slovenska, Ukrajiny 
a Chorvatska.
Model, jeden z největších výrobců obalů z vlnitých a hladkých lepenek, působí v České republice od roku 
1992 a zahrnuje výrobní závody v Opavě, Nymburku, Hostinném a v Moravských Budějovicích.
V Polsku je Model zastoupen závody v Biłgoraji a ve Varšavě.

MODEL OBALY
We dress to impress

Martin Kouba
key account manager
+420 725 880 994
martin.kouba@modelgroup.com



Bizpack
prostor pro získání nových kontaktů

Petr Jašek
generální ředitel
+420 321 759 111 
info@otk.cz

Kontakt

Profil
OTK GROUP je moderní polygrafická společnost s dlouholetou tradicí, která patří mezi největší dodavatele 
papírových grafických etiket a obalových řešení na českém trhu. Tiskárny byly založeny již v roce 1879 
pražským typografem J. L. Bayerem. Tradičně se zde tiskly kalendáře a knihy, později i samolepky, tiskopisy 
nebo hrací karty. V současné době jsme na špici nejnovějších trendů výroby a technologií. Investice směřují 
nejvíce do oblasti flexibilních obalů, IML etiket, shrink sleevu a také do oblasti smartpackagingu.
Dnes mimo jiné do skupiny spadají i provozy v Hořovicích nebo obchodní zastoupení v Rusku a na Ukrajině. 
Roční tržby celé skupiny přesahují miliardu korun ročně. Počet zaměstnanců je více než 450.

OTK GROUP

Portfolio služeb a produktů
l Papírové grafické etikety – etikety pro nápojový a potravinářský průmysl 
l Polypropylenové etikety – obvodové etikety pro PET láhve a plastové dózy 
l Samolepicí etikety – etikety využitelné ve všech průmyslových odvětvích 
l Shrink Sleeves – smrštitelné rukávové etikety 
l IML etikety 
l Flexibilní obaly pro potraviny 
l Flexibilní obaly pro kosmetiku, automotiv, pet food 
l Flexibilní obaly - sáčky s odpalovaným svárem 
l Smart etikety 



Bizpack
nové kontakty za 10 minut

Kontakt
Renáta Dobešová
obchodní ředitelka
+420 602 255 116
renata.dobesova@ekobal.cz
www.ekobal.cz

Portfolio služeb a produktů
l   Automatické balicí stroje 
l Poloautomatické ovinovací balicí stroje
l Paletizátory
l Páskovací stroje
l Zalepovací stroje
l Smrštovací stroje
l Paketovací lisy

dále nabízíme:
l Stretch fólie
l LDPE fólie
l HDPE fólie
l PVC a BOPP fólie
l Lepicí pásky
l Vázací pásky

Umí víc než BALIT!
Ekobal se dnes pohybuje mezi leadery na českém trhu a svým postavením patří mezi největší dodavatele 
obalových materiálů a výrobce balicí techniky s vlastním vývojovým střediskem. Tato ryze česká 
společnost nabízí obalová řešení šitá na míru. Specializuje se především na technologie paletizačního, 
skupinového a transportního balení, kde svou vývojovou a inovační koncepcí udává trend. Nabízí také 
odborná poradenství a možnost testování stability palet, což umožňuje nabídnout zákazníkovi ideální 
kombinaci ovinovacího stroje a obalového materiálu. Technickým zázemím pro testování stability palet je 
tak špičkou ve svém oboru. Cílem společnosti EKOBAL je dodávat výkonné a spolehlivé produkty vyhovující 
dynamickému vývoji průmyslové automatizace.

EKOBAL



Bizpack
prostor pro získání nových kontaktů

Jiží Bažata
regional sales manager – robotics
+420 778 700 182
mail: Jiri.Bazata@fanuc.eu

Kontakt

Portfolio služeb a produktů
l  průmyslové roboty
l  CNC řídicí systémy 
l  stroje jako součást automatizace pro výrobu v České republice a na Slovensku

CNC stroje:
l plnohodnotná obráběcí centra ROBODRILL
l drátořezy ROBOCUT
l plně elektronické vstřikolisy ROBOSHOT

Profil
Společnost FANUC Czech byla založena v roce 2004 jako pobočka evropské centrály FANUC Europe 
Corporation pro trhy střední a východní Evropy. Dodávané technologie jsou založeny na tradiční japonské 
značce FANUC – největším výrobci průmyslové automatizace a robotů na světě. Nabízíme průmyslové 
roboty, CNC řídicí systémy a plnohodnotná obráběcí centra ROBODRILL, drátořezy ROBOCUT a plně 
elektronické vstřikolisy ROBOSHOT značky FANUC. Roboty disponují vyspělou technologií a širokou řadou 
modelů s nosností 0,5 - 2300 kg. Snadno se ovládají a lze do nich integrovat další FANUC produkty (2D 
iRVision, 3D iRVision, Force Sensor – senzor síly). Kromě dodávek produktů pořádá společnost četná školení 
a poskytuje technickou a servisní podporu.

FANUC



Bizpack
nové kontakty za 10 minut

Ing. Martin Gallo
ředitel produktu Obaly, Geis CZ s. r. o.
martin.gallo@geis.cz
www.geis.cz

Kontakt

Portfolio služeb a produktů
Dřevěné obalové materiály:
l  Palety EUR
l  Jednocestné palety 1200 × 800mm
l  Jednocestné palety 800 × 600mm
l  Atypické palety
l  Dřevěné proklady
l  Bedny
l  Přířezy
l  OSB a překližkové balení atd.

Kartonové obaly:
l  Kartony (7 VVL, 5 VVL, 3 VVL s potiskem 

i bez potisku)

l  Přepravní boxy
l  Dvouvrstvé lepenky v roli
l  Lepenkové přířezy
l  Papírové hrany, výztuhy, proložky atd.

Pomocný obalový materiál:
l  Stretch fólie strojní i ruční
l  Bublinkové fólie
l  HDPE a LDPE fólie
l  Vázací pásky
l  Lepicí pásky s potiskem i bez potisku
l  Výplňový papír atd.

GEIS

Profil
Geis CZ s. r. o. patří mezi přední poskytovatele komplexních přepravních a logistických služeb. Speciálním 
produktem, který rozvíjí v rámci svého portfolia, je vývoj a výroba obalů. Svým zákazníkům nabízí 
poradenství v oblasti balení a obalů, dodávku kompletní škály průmyslových obalů i retailové obaly na míru, 
speciální obaly a balení, a to od jednorázových zakázek až po logistická řešení dodávek obalů.
„Nabízíme široké materiálové spektrum obalů včetně produktů vycházejících z naší vlastní výroby dřevěných 
obalů. Rád Vám představím naše služby.“ Martin Gallo, ředitel produktu Obaly, Geis CZ s. r. o.



Bizpack
prostor pro získání nových kontaktů

Ing. Jiří Tyl      
Ředitel společnosti      
GSM: +420 734 525 487     
jtyl@prvni-obalova.cz

Kontakt

PRVNÍ OBALOVÁ

Portfolio služeb a produktů
Speciálně navržené vratné obaly: 
l konstrukce a návrh obalů 
l  kombinace PP, PE  deskových materiálů 

a PE pěn za podpory skupiny 
JiffyPackaging   

Jednocestné univerzální obaly:
l  vlastní výroba bublinkové folie a jejich 

modifikací (laminace) 
l  výroba obalů z pěnové folie a bublinkové 

folie 

Exportní zámořské balení: 
l  dřevěné obaly, výroba a vlastní balení 

u zákazníků 
l  teplem smrštitelné folie (2in1, 3in1)

Profil
Společnost První obalová spol. s r. o. byla založena v roce 1992 a dlouhodobě patří mezi tradiční domácí 
výrobce plastových obalů  již více jak 24 let. V současnosti patří společnost do zahraniční skupiny 
JiffyPackaging s přímou materiálovou podporou v oblasti technických PE pěn jak laminovaných, tak plně 
extrudovaných. Poskytujeme kompletní služby v oblasti balení, zaměřujeme se na „Systémy balení“, kde 
se snažíme nabídnout vedle obalu na míru i zkušenosti z celého procesu balení a transportu obalů. Jsme 
partnery několika domácích i zahraničních strojírenských a logistických firem, požadujících průmyslové balení.  

Prodej obalových materiálů:
l  námi používané obalové materiály (karton 

plast, PE pěny), PES pevnostní pásky 
+ spony, vysoušedla, 
PBubbleGuardalogery, Cartonplast, PP 
desky BubbleGuard  

l  ostatní obalové materiály – Twistbandy, 
Zip sáčky,PE profily, papírové ochranné 
rohy

l  stavebnicové systémy – zastupujeme 
firmy FoLdyPac a FAIRFIX pro Českou 
republiku  

l  nabízíme obalové systémy firmy Romwell 
GmbH



Bizpack
nové kontakty za 10 minut

Kontakt
Josef Mervart
Vedoucí prodeje 
mervart@servisbal.cz
www.servisbal.cz

Portfolio služeb a produktů
Výroba kartonáže
l  kartonové obaly
l  fixace – vnitřní vybavení krabic, mřížky, 

proložky, separátory, tvarové přesná fixace
l  tvarové výseky
l  skupinová balení
l  potisk obalů

Obalové systémy
l  FillPak, Padpak
l  vzduchové polštářky
l  kombinace materiálů
l  obalové komplety
l  kompletní vybavení boxů a krabic

Služby
l  dodávky JUST IN TIME
l  skladování a logistika
l  kompletace obalů
l  obalová zkušebna
l  vypracování balicího předpisu
l  návrh úspory nákladů při balení

Obalový e-shop eobaly.cz - dodání 
v režimu 24 hodin

Obaly – kartonáž, výplňové materiály, lepicí 
pásky, fólie a další obalové potřeby

Profil
Společnost Servisbal Obaly s. r. o. se zabývá výrobou a prodejem obalů převážně z vlnité lepenky.
Nabízí komplexní obalová řešení od návrhu přes odzkoušení, realizaci, až po skladování a dopravu. Při 
návrzích svých řešení se zaměřuje nejenom na samotný obal, ale i na procesy, které balení doprovázejí 
a na kterých lze dosáhnou největších úspor. Zároveň provozuje e-shop eobaly.cz se standardními obaly 
a obalovými materiály v režimu dodání do 24 hodin.

SERVISBAL



Bizpack
prostor pro získání nových kontaktů

Martin Weiss
Sales manager SK Žebrák
martin.weiss@smurfitkappa.cz

Kontakt

Portfolio služeb a produktů
l  Klopové krabice
l  Tvarové výseky
l  Lepené výseky
l  Velkoformátové krabice XXL
l  Vysokogramážové lepenky – Heavy duty obaly
l  POS display
l  archy
l  Bag-In-Box
l  Kašírované obaly
l  Packaging Solutions 
l  Široké portfolio tiskových technologií

Profil
Skupina Smurfit Kappa je svým partnerům k dispozici na 2 kontinentech, ve 34 zemích světa a 
s neutuchajícím entuziasmem všech svých 46 000 zaměstnanců. V hlavách více než 700 designerů se 
každý den rodí inovativní řešení pro každého zákazníka na míru. Pracujeme profesionálně a systematicky – 
proces ShelfSmart je vysoce sofistikovaný způsob vývoje obalu a to jak v sektoru FMCG, tak pro industriální 
obaly. V rozsáhlé sítí Experience Center řešíme konkrétní případy s přímo vědeckým přístupem a špičkovou 
znalostí nejen trhu, ale i principů mechaniky či neuromarketingu. Přijďte se přesvědčit, že i vy s námi 
můžete růst, zvýšit prodeje svých produktů a snížit náklady na jejich balení či logistiku.

SMURFIT KAPPA



Bizpack
nové kontakty za 10 minut

Kontakt
Martin Dulava 
Generální manažer
+420 241 000 111
martin.dulava@lineart.cz
www.lineart.cz

Portfolio služeb a produktů
l  Management značek a obalový design, Vývoj a vytváření značek, Identita značek, Brand story, Brand 

book, Obalový design, Inovace a vývoj nových výrobků a obalů, Strukturální design, Mockups, Foodstyling 
a focení, DTP a pre-print, Supervize výroby obalů

l  Komunikace a podpora značky: Strategická komunikace a plánování, Aktivace značek napříč médii, 
Aktivity a promoce zaměřené na prodej značky

l  Audit a optimalizace výroby obalů

Profil
LineArt Group je kreativní agentura, která již přes 20 let pomáhá budovat klientům jejich značky. Základem 
naší práce je Strategický management značek, který jde ruku v ruce s produktovým a obalovým designem. 
Počínaje vytvářením značek od samotného začátku přes vývoj a posouvání značek, které už jsou na trhu 
etablované, až k managementu a designu celého produktového a obalového portfolia. Na tento základ díky 
excelentnímu porozumění značkám v mnoha případech navazujeme komunikační strategii a podporou 
značek jak v nadlinkové, tak podlinkové oblasti.
Samostatnou kapitolou naší práce je Audit a Optimalizace nákladů výroby obalů, což jsme zrealizovali 
s pozitivními výsledky u řady našich klientů.

LINEART GROUP


