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 ●  Inspirujeme české obalové profesionály 

 ●  Ukazujeme, že čeští profesionálové jsou 
talentovaní a dokážou velké věci

 ●  Zapojujeme budoucí generaci do současného 
obalového trhu

 ●  Debatujeme o budoucnosti českého 
a slovenského obalového průmyslu 
a nacházíme nejlepší cestu k úspěchům

 ●  Nabízíme prostor pro networking, prohloubení 
stávajících a navázání nových kontaktů

PROČ OBALKO?



Kongres OBALKO se za léta svého konání stal již tradiční podzimní akcí. Letošní čtvrtý ročník opět ukázal, že kongres má své místo 
na trhu. A také to, jak důležité je soustředit obalové profesionály na jednom místě. Na kongres přijelo přes 300 odborníků, z čehož 
67 % tvořili uživatelé obalových řešení. Jsme velmi rádi, že kongres oslovil ještě více lidí než loni. Zvětšuje se také pestrost oborů, 
z nichž účastníci přicházejí.
Kongres OBALKO letos nabídl zase o něco bohatší konferenční program. Dopolední, pro všechny účastníky společný, i odpolední, 
v němž jsme dali účastníkům prostor vybrat si z témat marketingových či technologických. Kongres jsme také rozšířili: letos poprvé jsme 
představili dva nové semináře. PivOBALKO o výhodách různých typů balení bylo určeno zejména pro menší pivovary, Studentské fórum 
se věnovalo propojování studentů obalových oborů s čerstvými absolventy, kteří u práce s balením zůstali. Obě sekce měly velký úspěch, 
a jsme na ně proto velmi pyšní.
V žádném případě jsme ale nezapomněli na business jako takový. I v rámci letošního ročníku jste se mohli zastavit na řadě stánků našich 
partnerů, proběhla i oblíbená speed-datingová setkání Bizpack a večerní Business Mixer, který následoval po udílení cen za nejlepší 
obalové řešení v soutěži PACKSTAR. Věříme, že díky navázaným kontaktům se v příštím roce můžeme těšit na řadu nových projektů.
Letošní ročník kongresu OBALKO byl pro mě velkou výzvou i radostí. Ráda bych proto poděkovala jak organizačnímu týmu a partnerům 
kongresu, tak samotným účastníkům za skvělou spolupráci a podporu.

A jak to celé proběhlo? To se dočtete na následujících stranách.
Přeji příjemné čtení!
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„A je to 
     zabaleno!“ Magdaléna Jindrová

group manager ATOZ Packaging
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Na již čtvrtém ročníku největšího českého a slovenského 
obalového kongresu OBALKO se sešly více než tři stovky 
poskytovatelů obalových řešení i uživatelů obalů – těch 
zde byly dvě třetiny. Na zástupce managementu a další 
odborníky čekal ještě nabitější program než loni. Začal 
konferenčním dnem 13. října v Aquapalace Hotelu Prague 
v Praze-Čestlicích, o den později pokračoval exkurzí do 
provozu THIMM Packaging a Pivovaru Velké Popovice.

OBALKO 4:
Ještě nabitější program

Fotogalerii kongresu OBALKO najdete na stránce:

http://obalko.cz/obalko-4/
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Společná dopolední sekce začala dvěma před-
náškami, po nichž následovala panelová dis-
kuse na téma: Jaké vybíráme obaly? V  době 
oběda pak obdobně jako loni probíhala dese-
timinutová speed-datingová setkání Bizpack.
Odpoledne probíhaly odborné prezentace ve 
dvou sekcích: marketingové a  technologické. 
Prezentace byly spojeny i  s  názornými videy 
a  případovými studiemi. Letošní ročník kon-
gresu představil dvě novinky, které probíhaly 
zčásti souběžně s oběma sekcemi. První z nich 
bylo Studentské fórum, na němž se současní 
studenti mohli setkat s  absolventy již pracu-
jícími v  oboru. Na kongresu byly také před-
staveny zajímavé studentské obaly. Druhou 
novinkou byl seminář PivOBALKO, zaměřený 
zejména na balení piva ve středních a menších 
pivovarech.
V předsálí a foyer měli své stánky s praktickými 
ukázkami obalů a obalových řešení (včetně pra-
cujícího robota FANUC či ovinovačky WMS z pro-
dukce Ekobalu) partneři kongresu a  zároveň 
zde o přestávkách bylo připraveno občerstvení. 
Společnost THIMM Packaging obdobně jako 
loni servírovala lahodné sladké i slané pečivo, 
upečené ve speciální lepence foodwave. Před 
účastníky pózovali i  manekýn a  manekýnka 
v oděvech z etiket z OTK GROUP.
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Čtvrtý ročník kongresu OBALKO, konaný pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zahájil Jeffrey Osterroth, generální 

ředitel pořádající společnosti ATOZ Group, spolu s Magdalénou Jindrovou, group managerkou skupiny ATOZ Packaging. Po nich 

účastníky kongresu pozdravil Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM Packaging, která byla zlatým partnerem letošního ročníku.

Inspirativní 
dopolední 
sekce

Po konferenční části byli účastníci pozváni na 
slavnostní galavečer, moderovaný Marcelou 
Augustovou, kde byli vyhlášeni vítězové již dru-
hého ročníku soutěže o nejlepší obalové řešení 
roku 2016 – PACKSTAR. Poté byl pro účastníky 
kongresu a galavečera připraven společenský 

Obalový Business Mixer, ve foyer zároveň probí-
haly zábavné výherní soutěže na stáncích part-
nerů kongresu, kam dorazil i hokejový brankář 
Dominik Hašek.
Na druhý kongresový den bylo připraveno tra-
diční Balení v akci, tedy návštěvy výrobních zá-
vodů, tentokrát provozu THIMM Packaging (ve 
spolupráci se společností FANUC) a  Pivovaru 
Velké Popovice, které navštívilo pět desítek 
účastníků.

Účastníky kongresu přivítali Jeffrey 

Osterroth, generální ředitel pořádající 

společnosti ATOZ Group, a Magdaléna 

Jindrová, group managerka skupiny 

ATOZ Packaging

Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM 

Packaging, zlatého partnera kongresu
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Výzva 
jménem 
Rallye 
Dakar
První dopolední přednášce závodního řidiče ná-
kladního vozu Tatra na Rallye Dakar Aleše Lopra-
ise předcházel zhruba desetiminutový film. 
Ten velmi emotivně provedl všemi momenty 
přípravy Instaforex Loprais Teamu i  soutěže 
samotné. Rallye Dakar, která se od roku 2009 
kvůli hrozbě teroristických útoků přesunula do 
Jižní Ameriky, je velmi náročnou soutěží moto-

cyklů, čtyřkolek a osobních i nákladních vozů, 
kterou dokončí jen asi polovina soutěžících. 
V  roce 2008 byla soutěž z Afriky evakuována 
přes Libyi – letecký přesun vozů a 1500 lidí stál 
kolem 170 milionů korun. Tehdy byl Lopraisův 
devítitunový vůz poprvé celý převážen letadlem 
(typu Antonov). Do Jižní Ameriky putují vozy 
lodní linkou Grimaldi Lines, dnes již se využí-
vají trajekty, lodí se přepravují i  doprovodná 
letadla. Posádky vozů cestují zvlášť. Kombinace 
lodního transportu a následné cesty po souši si 
vyžádala i dvojí přebalování náhradních dílů: na 
moři je pro ně hlavním rizikem mořská voda, 
tedy koroze, zatímco na souši je to jemný písek. 
Rozdíl je rovněž mezi „obyčejným“ balením 
dílů a  balením dílů, které se převážejí přímo 

Dopolední sekce nabídla dvě přednášky: 

závodního pilota Rallye Dakar Aleše 

Lopraise a předsedy obalové soutěže 

Pentawards Gérarda Carona. Na ně navá-

zala panelová diskuse o tom, jaké obaly 

používají jednotlivé obory a proč.

v autě – to musí podle Lopraise vydržet pětkrát 
tolik. Využívají i dalších obalových technologií: 
když museli v roce 2012 po havárii odstoupit, 
přepravovali automobil z pouště Atacama po-
mocí vzduchových vaků.

Design 
zítřka 
již dnes
Gérard Caron, předseda poroty světové soutěže 
obalového designu Pentawards, zahájil svou 
přednášku líčením setkání s  indiánem, který 
mu vyprávěl o  svém dětském zážitku: strávil 
celý den v  jámě, kde naslouchal řeči Země. 
Caron chtěl příběhem připomenout, že kromě 
racionality existuje i  iracionální emocionální 
stránka věcí. Ve své přednášce představil hlav ní 
trendy současného obalového designu na osmi 
desítkách obalů, oceněných v posled ních roční-
cích zmíněné soutěže. Mezi tyto trendy patří 
důraz na text (včetně typografie a kaligrafických 
písem, spojení informace a  ilustrace), čistotu 
(průhlednost, jednoduchost s minimem prvků, 
světlo jako zprostředkující element, jemné 
barvy), přirozenost, snadnost použití, ušlechti-
lost, grafiku samotnou (v po slední době ovliv-
něnou internetem, 3D obrázky a  speciálními 
efekty, s postupným opouštěním realistického 
zobrazení ve prospěch symbolického), nezvyk-
lost či záhadnost („Uživatel si musí položit 
otázku: O co jde? Zastaví se, zamyslí…“), návrat 
ke kořenům, uměleckost, výjimečnost a  šo-
kování. Litoval, že do Pentawards chodí velmi 
málo českých přihlášek, a povzbudil je k větší 
odvaze. Průměr designu zdejších obalů je podle 
něj mnohem výše než přes 24 lety.

Jaké 
vybíráme 
obaly
Panelové diskusi na téma Jaké vybíráme obaly 
předcházela krátká videa představující firmy 
jednotlivých panelistů. Diskuse se zúčastnili 
Veronika Hořáková, marketingová managerka 
Plzeňského Prazdroje, Milan Šír, ředitel nákupu 
a  logistiky Hamé, Filip Hanuš, OA manager 
společnosti Foxconn CZ, Tereza Kúrová, supplier 
quality engineer téže společnosti, Petr Kuchyňa, 
plant operations manager Kiekert, a Petr Bažil, 
ministerský rada v  oblasti zpětného odběru 
obalů Ministerstva životního prostředí ČR. Dis-
kusi moderoval Petr Šikýř, vedoucí zákaznického 
oddělení společnosti EKO-KOM.

U  Kiekertu, který vyrábí zamykací systémy 
aut, dominuje v požadavcích na obal ochrana 
při přepravě. Podobně je tomu u  Foxconnu 
CZ. Pivní obal má naproti tomu funkcí více.
„Novým trendem je přechod z plechových obalů 
do obalů hliníkových, částečně se odkláníme 
od skla a přecházíme, především v chlazeném 
sortimentu, do plastů,“ řekl Milan Šír ze společ-
nosti Hamé.
Pivní obaly ovlivňují podle V. Hořákové zejména 
neustále se měnící požadavky na značení, nově 
se zavádí nutriční značení. „Dříve jsme měli 
zadní etikety, které jazykově pokrývaly dva trhy. 
Nyní musíme zvětšovat velikost písma a uvádět 
další informace o výrobku, takže je nutné mít 
pro každý trh jednu konkrétní etiketu.“
M. Šír by uvítal uvádění povinných informací 
přes kódy na etiketách: „Momentálně zápasíme 
s množstvím položek, které nejsme schopni do-
stat třeba na obal malé paštiky.“ 

Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/kongresobalko

Aleš Loprais

Gérard Caron



       

Lze 
 predikovat 
úspěšnost 
obalu?
O využití nástroje Colourmind společnosti Engage 
Hill, který umožňuje měřit asociace zákazníků 
pomocí barvové škály, hovořil senior consultant 
Vlastimil Dejl. „Důležitá je líbivost obalu půso-
bící na emoce i hodnota, oslovující rozum,“ řekl. 
Pro ilustraci nabídl čtyři případové studie. Za „de-
signový úlet“ označil efektní obal energy drinku, 
v němž byl jen obvyklý nápoj. U zákazníků pak za-
bodoval nápoj v graficky jednodušším obalu nevy-
volávajícím klamnou iluzi. Naopak design původ-
ních obalů jisté značky žvýkaček byl oproti novým 
návrhům shledán spotřebiteli natolik funkčním 
a  svěžím, že obaly zůstaly dále na trhu. Studie 
„Sofiina volba“ hovořila o  obdobném případu. 
Sílu tradice mapovala čtvrtá studie. U  výrobku, 
který nechutnal, jehož obal byl nehezký a asocio-
val zánět dásní, zvítězil punc jeho unikátnosti. „Ani 
neestetický obal nezabrání prodeji,“ shrnul V. Dejl 
a závěr své prezentace věnoval doporučením, jak 
lépe predikovat úspěšnost obalů: vytěžit odbor-
níky a dostupné nástroje, používat selský rozum 
a potlačit své ego, neboť „můj názor nemusí být 
názorem spotřebitele“.
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Olmín – 
hvězdná 
inovace
Příběh sýra francouzského typu, který loni vstou-
pil na český trh, přiblížili Jan Berger, obchodní 
ředitel společnosti OLMA, a Martin Hejl, jednatel 
společnosti THIMM Packaging. „125g sýr v netra-
dičním tvaru kostky působí robustněji než jeho 
120g kulatí konkurenti, takže zákazníci mají 
pocit, že kupují slušnou porci,“ řekl J. Berger. Do 
obalu ve tvaru hvězdy od rakouského designéra 
se dobře balí a dobře se v něm udržuje teplota.
Jako výrobce primárního i sekundárního obalu byl 
vybrán THIMM Packaging, mj. pro svůj flexibilní 
přístup. Martin Hejl popsal výzvy primárního obalu 
z  hlediska manipulace, stability i  prezentace na 
POS. Spojil je s výčtem požadavků na sekundární 
obal, které zahrnovaly víko i paletku, snadnou ma-
nipulaci, bezpečnou aretaci sýra v obalu, tzv. dou-
blefacing, počet kusů v paletce, bezpečnou ochranu 
v rámci celého logistického řetězce, možnost chla-
zení sýrů uvnitř obalu, během skladování, přepravy 
i na POS, a v neposlední řadě i sladěnou kvalitu po-
tisku primárního i sekundárného obalu (ofsetem 
a  flexotiskem). Úspěšný výsledek dokumentoval 
Martin Hejl obrázky balení samotného sýra i dvou-
dílného sekundárního obalu typu SRP.  Prodejní 
výsledky úspěch potvrzují.

Krajanka 
v procesu 
změn
Případovou studii proměny tradiční české 
značky Krajanka v průběhu let až k nové podobě 
v roce 2016 představili Martin Kincl, marketing 
manager firmy Alimpex Food, a Martin Dulava, 
partner/CEO společnosti LineArt Group. Dochu-
cená zakysaná smetana byla vyvinuta v 90. le-
tech v Lounské mlékárně. Design jejího balení se 
do roku 2005 proměnil asi desetkrát, od té doby 
však jen nepatrně. V průběhu let k ní přibyly 

i další produkty s různým desig nem. Vzhledem 
ke klesajícím prodejům v letech 2012–2015 byl 
vypsán tendr na podporu značky, v němž mezi 
čtyřmi účastníky zvítězila brandingová agentura 
LineArt Group. Neexistovala téměř žádná data 
o trhu, design obsahoval tři různá loga a žádné 
propojovací elementy. Prvním krokem agentury 
byl výzkum o značce, její znalosti mezi spotřebi-
teli, asociacích a pocitech s ní spojených. Spotře-
bitelé si nespojovali všechny výrobky Krajanka 
pod jednu značku. Proběhlo tedy tzv. nastavení 
značky a výsledkem bylo sjednocení obalů jed-
ním vizuálním stylem. Obaly se změnily i ma-
teriálově, z papírových na plastové s přebalem 
z papíru.
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Odpolední program marketingové sekce, moderované šéfredaktorem časopisu Zboží a prodej Petrem Hříbalem, se věnoval 

možnostem predikce úspěšnosti obalu, roli obalů v e-shopech a případovým studiím, zejména redesignu obalů.

Vlastimil Dejl, Engage Hill

Jiří Berger, OLMA

Martin Kincl, Alimpex Food



       

Orion – 
nový 
design 
s příběhem
Vývoj nového obalu čokolády Orion byl náplní 
prezentace Katji Seidenschnur, ředitelky divize 
cukrovinek, a  Romana Tiefy, marketingového 
manažera společnosti Nestlé Česko. „Chtěli jsme 
zprostředkovat příběh z minulosti v současném 
pojetí a dostat Orion mezi elitní české značky,“ 
objasnila Katja prvotní záměr. „Prošli jsme tzv. 
cvičením pěti smyslů, co si pod značkou Orion 

představit, jak má vypadat a chutnat, jaký má vy-
volávat pocit dotek obalu, jakou poskytne emoci 
při přivonění. Definovali jsme si konzumenty 
čokolády Orion, kteří rádi žijí v  Česku a  které 
tato čokoláda provází od dětství,“ řekl R. Tiefa. 
Výsledný vizuál používá jasnější modrou barvu, 
obsahuje osvěžené logo, souhvězdí Orion svítí 
na typickou českou krajinu, prezentuje produkt, 
jehož zobrazení na obalu odpovídá realitě. Gra-
fika používá moderní font písma podložený pů-
vodním vzorem, odkazujícím na tradiční grafiku 
30.  let, a akcentuje hrdost na domácí výrobu. 
Velký pokrok zaznamenal i  vývoj obalového 
materiálu. „Podle výsledků prvních průzkumů 
došlo k větší viditelnosti výrobků ve srovnání 
s původním i konkurenčním designem, k obno-
vení podílu na trhu a k pozitivnímu dopadu na 
cílovou skupinu včetně lidí, původně na značku 
neorientovaných,“ shrnul R. Tiefa.

Jak využít 
obal 
v e-shopu?
Obaly v  e-shopech nejsou obvykle využívány 
jako marketingový nástroj, i když jsou jediným 
přímým kontaktem mezi obchodem a  zákaz-
níkem. Proč tomu tak je a zda se vyplatí investo-
vat do zvyšování povědomí o značkách e-shopů, 
rozebrala Eva Vrzalová, partner poradenské spo-
lečnosti Expense Reduction Analysts (ERA).
U většiny obalů v e-shopu je optimalizace zamě-
řena pouze na druh materiálu a snižování ob-
jemu obalu. Často jsou používány i recyklované 
obaly z příjmu, obalový design zde neexistuje. 
Prvním posunem ke změně stavu je sledování 
nákladové efektivity v expedici, k níž přispívá 
univerzálnost rozměrů obalů. Jsou převážně 
lepenkové, s  jednotným výsekem přizpůsobi-
telným potřebě, dají se uskladnit v rozloženém 
stavu. Dalším krokem je poznání, že by i obal 
mohl vydělávat, opatříme-li jej firemní etiketou, 
kontaktem na e-shop a  poděkováním na fak-
tuře. „Dopady lze sledovat na počtu vracejících 
se zákazníků,“ uvedla Eva Vrzalová a dodala, že 
tyto způsoby jsou vhodné pro menší e-shopy. 
Na příkladech zdokumentovala, jaký dojem 
udělá dárek z  obalu i  využití obalů v  domác-
nosti jako úložného boxu či květináče. Úspěšný 
projekt Lékárny.cz pracoval s potištěnými kra-
bicemi se zvířátky, která se dala vystřihovat, 
fotografovat a posílat do soutěže, a byl zacílen 
na rodiny s dětmi. Upozornila také na fenomén 
tzv. unboxingu  – obliby „rozbalovacích“ videí 
na webu YouTube, využitelné k cílené reklamě 
e-shopů.

Pangamin 
je tu stále
Pangamin je českým výrobkem z  roku 1958 
a v roce 2015 prošel velkou modernizací obalu. 
Její důvody a průběh představila Martina Pup-
csiková. Pangamin byl původně vyráběn v pi-
vovaru Braník, odkud ho převzala v roce 2004 
společnost Rapeto, založená Radkem Sajverou, 
s jehož jménem byl Pangamin spojen již v Bra-
níku. Původně byl prodáván v  plechov kách, 
poté až do září 2015 v  barevných sáčcích se 
symbolem chmelové šišky, které nebyly znovu 
uzavíratelné, a také v plastových dózách. I kvůli 
požadavkům EU na zákaz výživových a zdravot-
ních tvrzení na obalech potravinových doplňků 
přestal sáček vyhovovat. Tvorba nového obalu 
začala marketingovým průzkumem, jehož sou-
částí byly rozhovory s lékárníky, skupinové roz-
hovory se spotřebiteli, test obalů ve focus group 
i  distribuční testy. Výsledkem bylo zjištění, 
kdo je typickým spotřebitelem, co od výrobku 

očekává a co k němu přikupuje (vitaminy C, E 
a zinek), ale také to, že vlastně žádnou změnu 
obalu nepotřebuje. Vzhledem ke snaze zatrak-
tivnit obal i pro nové spotřebitele z řad mladé 
generace ale došlo k úpravám designu. Při ná-
vrzích se firmě osvědčila spolupráce s agentu-
rou i s vysokými školami. Výsledkem je stojací 
sáček se znovu uzavíratelným zipem a dózou, 
se zachováním původního barevného označení 
na bílém podkladě, s novým logem a symboly 
pro rozšířenou řadu Pangaminu (s vitaminy C, 
E a zinkem).

Reportáž v PDF formátu a další zajímavé 
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz

Katja Seidenschnur, Nestlé Česko

Eva Vrzalová, Expense Reduction Analysts

Martina Pupcsiková, Rapeto
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Posunování 
limitů auto-
matizace
Podle Petra Duchoslava ze společnosti FANUC ne-
máme Průmysl 4.0 chápat jako revoluci, ale jako 
evoluci. Rozšiřuje se škála aplikací, automatizo-
vat lze více činností než dříve. Mezi nové přístupy 
patří nasazení kolaborativních robotů (kobotů), 
tedy robotů pro spolupráci s  člověkem, které 
nepotřebují bezpečnostní bariéry, práce s nimi 
je ergonomická a flexibilní. Umožňují to mimo 
jiné citlivé senzory (zejména síly). Nejčastěji jsou 
zatím koboty nasazovány v automobilovém a po-
travinářském průmyslu. Jedním z trendů je roz-
voj strojového vidění, včetně rozpoznávání ve 3D, 
které se začíná používat i v depaletizaci. Dalším 
trendem je tzv. hluboké učení (samoučení), tedy 
forma umělé inteligence (AI). Údržba se vyvíjí od 
preventivní k prediktivní, která je schopna přes-
něji odhadnout dopředu, kdy může dojít k da-

nému problému, a  snižuje tak počet odstávek 
na minimum. Trendem je rovněž ruční navádění 
robotů, síťová automatizace a aktivní využívání 
velkých objemů dat (tzv. big data). Informace 
jsou sbírány, sdíleny a zpětně distribuovány po 
vyhodnocení umělou inteligencí, se současným 
samoučením programu. FANUC všechny tyto 
trendy propojuje ve své otevřené AI platformě 
FIELD System, mezi jeho novinky na posledním 
MSV v Brně patřily koboty pro zvedání 7kg a 4kg 
břemen.

Vratné 
obaly jako 
prostředek 
k pros     peritě
Ing. Martin Gallo ze společnosti Geis CZ mluvil 
o analýze výhodnosti používání vratných obalů. 
Vratné systémy jsou využívány i u spotřebitel-
ských obalů, jako jsou lahve: jde buď o zálohový 
systém v  penězích, o  systém žetonový, nebo 
kombinovaný. V  přepravních obalech jde ze-
jména o výměnu gitterboxů a EUR palet, které 
v otevřeném systému v Evropě provozují orga-
nizace UIC a EPAL. V ČR jsou zatím úspěšnější 
uzavřené systémy, například s gitterboxy či KLT 
přepravkami, protože kvalita palet v otevřených 
systémech se průběžně zhoršuje, na což má 
vliv i  nekvalitní evidence. Efektivitu vratných 
systémů obecně ovlivňuje jejich rozšíření, které 
zatím v ČR není dostatečné. Náklady na vratný 
obal (pořízení, mytí, skladování, přepravu, 
opravy) nesmějí překročit efektivní ekonomic-
kou návratnost. M. Gallo uvedl konkrétní příklad 
kalkulace a letošní novinku od Geis CZ: double-
paletu pro společnost Siemens, která jí uspořila 
polovinu nákladů na paletovou distribuci, řá-
dově miliony korun.

Když čárový 
kód nechce 
prodat 
výrobek
Michal Bílý ze společnosti GS1 mluvil o problé-
mech s čárovými a dalšími kódy. Zhruba 1‚3 % 
kódů v ČR je vzhledem ke svým vadám nesníma-
telných, což společně se špatně snímatelnými 
kódy představuje kolem 5  % času pokladen. 
Čitelnost kódů ohrožuje několik negativních 
faktorů. Jde například o nedostatečný kontrast, 
daný například vysokým leskem (lakováním, 
metalizací, transparentním materiálem), barev-
nost (některé odstíny, barevně nerovnoměrný 
podklad), nízkou kvalitu tisku (zanesenou či 
poškozenou termotiskovou hlavu). Horní čára 
v  kódu je nepovinná, ale dobře ukazuje pří-
padná poškození hlavy (vynechané linky). Mezi 
další problémy patří našíření čar, vybledlý ter-
motisk, nedodržení ochranných zón nebo příliš 
malá velikost kódu. I snížení výšky symbolu má 
vliv na čtecí zařízení: alespoň jeden paprsek 
musí protnout všechny čáry. Problematické je 
i nesprávné umístění kódu nebo inverzní tisk, 
některé způsoby a  technologie balení (víčka 
jogurtů), absence číselné frekvence, testovací 
režimy softwaru. Odlišné kódy GTIN nesmí být 

na jednom produktu současně (například pro 
ČR a SR). Mezi dnešní trendy v kódech patří ap-
likace pro chytré telefony a tablety či uvádění 
doplňkových údajů, jako jsou číslo šarže, DMT 
nebo sériová čísla. Zajímavou novinkou je rov-
něž tzv. systém scan-to-go, eliminující nutnost 
vykládat všechny položky u pokladny.

Odpolední program technologické sekce, 

moderované šéfredaktorem Světa balení 

Miroslavem Dočkalem, se věnoval auto-

matizaci a robotizaci balení, vratným 

obalům, problémům s čárovými kódy, 

vývoji obalových smartlabelů a roli 3D 

tiskáren ve vývoji obalů v automotive.

Martin Gallo, Geis CZ

Petr Duchoslav, FANUC

Michal Bílý, GS1 Czech Republic



Smartlabely 
pro měření 
teploty 
a vlhkosti
Jan Bourek z OTK Group hovořil o pokrocích této 
společnosti ve vývoji obalových smartlabelů. 
OTK Group se jimi zabývá jako jeden z  členů 
konsorcia Flexprint pro tištěnou elektroniku. 
Smartlabely umožňují detekovat a  ukládat 
historii sledovaných veličin v čase a firma se je 
snaží tisknout systémem R2R (z role do role). 
Výdrž jejích smartlabelů s tištěnými bateriemi 
je zatím 9–20 dní. První generace smartlabelů 
(V1) měřila pouze okamžitou hodnotu teploty. 
Druhá generace (V2) již obsahuje baterii a měří 
hodnoty teplot v nastaveném intervalu od pěti 
vteřin do devíti hodin. Její vývoj stále probíhá. 
Třetí generace (V3) měří teplotu i relativní vlh-
kost s pevným intervalem snímání 35 sekund, 
její vývoj byl ale pozastaven. Čtvrtá, dnes vyví-
jená generace (V4) umí detekovat vybitou bate-
rii a měří hodnoty v rozmezí teplot −5 až 55 °C 
podle senzoru: vlhkosti, teploty nebo záření 
(UV / viditelné světlo) s  pomocí nového čipu 
ARM. Senzorů zde tedy bude více druhů a na 
čip s další tištěnou elektronikou se napojí podle 
potřeby. Na přelomu října a listopadu proběhla 
již tisková zkouška. Partnerem pro OTK Group je 
zde společnost Model Obaly, která chce tento 
smartlabel využít pro kontrolu dodržování ak-
limatizačního režimu palety s  lepenkou u  zá-
kazníků (má vliv na spasování výseku s tiskem 
a rovinnost přířezů).

Chytrý 
vývoj obalů 
pomocí 3D 
tiskárny
Antonín Krejčí ze společnosti Magna Exteriors 
přiblížil výhody využití 3D tiskárny ve vývoji 
obalů v automotive, kde jsou z 90 % používány 
vratné obaly. Příprava výrobku a obalu pro něj 
zde trvá až dva roky a využití 3D tiskárny ji může 
zkrátit až o čtyři měsíce, mj. díky tomu, že výro-
bek nemusí být ještě dostupný ve své konečné 
podobě. Po schválení konceptu následuje 
datová studie, vývoj a výroba prototypu, opo-
nentní řízení, dvě optimalizační smyčky, schvá-
lení a pořízení. Díky 3D tisku si ověří, že se díl 
v obalu nebude například deformovat. V Magně 
využívají tiskárnu 3D Printer Fontes 900 s ter-
moplastickou technologií FDM a materiály ABS, 
PA (Nylon 12) a Ultra; tiskárna zatím neumí pra-
covat s PP – na každý materiál je nutno zvlášť 
zakoupit licenci. V Magně využívají především 
ABS díky možnostem prakticky kterékoliv barvy 
a výbornému povrchu výsledného tvaru (ten lze 
navíc dodavatelsky přetmelit či vyleštit), uživa-
teli jsou z 95 % konstruktéři CAD. Výroba ovšem 
není levná: 1 kg materiálu přijde na 400 eur, 
výroba jednoho tvaru (například na blatník) trvá 
50 hodin a stojí kolem 800 eur.

Proces 
balení 
na lince 
budoucnosti
Július Mazán ze společnosti Mondelez Inter-
national provedl přítomné virtuálně procesem 
vývoje a výroby obalu sušenek Oreo za využití 
automatizovaných balicích linek s důrazem na 
funkční vlastnosti obalů. Ty se podařilo výrazně 
zkvalitnit a rozšířit pomocí linky Sigmack TTM 
od společnosti Bosch schopné zabalit 4000 
produktů za hodinu. Součástí prezentace bylo 
i video praktické ukázky práce této linky. Linka 
umožnila flexibilní změny formátu balení do 
deseti minut, zvýšila se integrita svaru a  při-
tom zkrátily zóny svaru. Sekundární obal zís-
kal funk ci opakovaného uzavírání i easy open, 
zvýšily se možnosti zákaznické definice porcí. 
V terciárním balení je výhodou snadná vyrobi-
telnost, manipulovatelnost, stabilita nákladu 
i lepší paletizace. Kvalita obalů z Opavy se pro-
jevila i v tom, že je dnes požadují i francouzské 

a německé marketingové oddělení společnosti 
Mondelez. Mezi hlavní značky firmy, balené 
téměř třemi tisíci zaměstnanci v  provozech 
v Opavě, Lovosicích, Mariánských Lázních a Bra-
tislavě, dnes patří Oreo, belVita, Fidorka, Milka 
a Zlaté Opavia.

Jan Bourek, OTK Group

Antonín Krejčí, Magna Exteriors

Július Mazán, Mondelez International
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Jednou z  novinek letošního ročníku bylo Piv-
OBALKO: seminář pro pivovary o  výhodách 
a  možnostech různých typů balení od stáčecích 
linek po multipacky. Seminář byl organizo-
ván ve spolupráci s  Českomoravským svazem 
minipivovarů a  moderoval jej Pavel Kučera ze 
Zemského pivovaru. Designér PET i  skleněných 
lahví Jan Čapek mluvil o designu a pivní kultuře, 
Petr Kaczor ze společnosti THIMM Packaging 
o vlivu atraktivního obalu na vyšší prodej. Lukáš 
Ernst ze společnosti Smurfit Kappa představil 
multipacky v  rámci trendů pivního průmyslu 
a změn chutí a chování českých spotřebitelů. Milan 
Dašek z OTK Group mluvil o etiketách jako nástroji 
k  dosažení správného prodejního efektu obalu. 
Milan Fojtík z  AOS EKO-KOM představil zákon 
o obalech a povinnosti z něj vyplývající pro lahve, 
multipacky a další obaly piva, zejména povinnosti 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Podle P. Kučery zaznamenávají ve světě dvojciferný 
růst tzv. craft beers, řemeslná piva, a  regionální 
pivovarnictví obecně. Majitelé středních a malých 
pivovarů berou dosud export jako nutné zlo, ale 
začíná se to měnit. Pokud ovšem budou chtít 
prodloužit trvanlivost svých nepasterizovaných 

S
em

in
ář

e a  dalších speciálních piv, budou muset začít 
používat plechovky. ČR je podle Kučery snad jedi-
nou zemí vyspělého světa, kde se ještě pivní ple-
chovky „nechytily“. Malé množství plechovek na 
trhu ovšem paradoxně omezuje jejich recyklaci, 
protože ta se nevyplatí.
Minipivovary mají vliv, který přesahuje jejich vý-
stav (zhruba 1% podíl na trhu), jsou spotřebitelům 
emocionálně blíže. Malé pivovary ovšem podle 
P. Kučery někdy vychvalují svou „šarži“, protože si 
neumějí uhlídat stálost. Proč ale podle něj nezaba-
lit objemnější nízkošaržový speciál třeba do vlnité 
lepenky i po jednotlivých lahvích? Například dár-

PivOBALKO 
rozčeřilo hladinu

kové balení piva by se mělo rozbalovat už z pod-
staty věci. Pivovar, který má výstav přes 1000 hl 
ročně, by mohl pomýšlet i na vlastní PET lahve, jak 
je prezentoval J. Čapek na příkladu Hostivaru.



Podobu dnešní VOŠ obalové techniky a  SŠ 
Štětí představil bezprostředně před zaháje-
ním Obalového Business Mixeru v prostorách 
restaurace Astra ředitel školy Jiří Konvalinka. 
Uvedl také několik současných studentů školy, 
kteří představili tři ze svých prací: obal na kolo, 
badmintonové pálky (s  nimiž si mohli zahrát 
také účastníci kongresu) a obal na příslušenství 
k longboardu. S rozbalováním a prezentací stu-
dentům pomáhal i jejich učitel Milan Jaroš.

živit konstrukční design, protože v grafickém je 
přetlak. Fórum rovněž zdůraznilo důležitost kon-
taktu s praxí již na škole, formou stáží a závěreč-
ných či jiných studentských prací u konkrétních 
firem. A  také důležitost odborných akcí: jeden 
z absolventů navázal kontakt se svým současným 
zaměstnavatelem právě na kongresu OBALKO. Na 
semináři promluvil i  bývalý absolvent katedry 
polygrafie a  fotofyziky na Univerzitě Pardubice 
a dnešní technický ředitel OTK Group Jan Bourek.

Studentské fórum: 

 práce i díky
kongresu OBALKO
Další z  novinek letošního ročníku kongresu 
OBALKO bylo Studentské fórum, moderované 
Janou Hozákovou, group managerkou skupiny 
ATOZ Pharma. Nedávní absolventi obalových 
oborů (Barbora Houšková z THIMM Packaging,  
Anna Pácaltová z OTK Group, Ivo Čáslavský z Uni-
papu a Jiří Adámek s Borisem Letovským z Eclipse 
Printu) v něm představili třem desítkám studentů 
svou současnou práci. Jedním z důležitých po-
selství akce bylo: očekávejte spíše, že vás bude 

Jednou z  novinek letošního ročníku bylo Piv-
OBALKO: seminář pro pivovary o  výhodách 
a  možnostech různých typů balení od stáčecích 
linek po multipacky. Seminář byl organizo-
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k  dosažení správného prodejního efektu obalu. 
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zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
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růst tzv. craft beers, řemeslná piva, a  regionální 
pivovarnictví obecně. Majitelé středních a malých 
pivovarů berou dosud export jako nutné zlo, ale 
začíná se to měnit. Pokud ovšem budou chtít 
prodloužit trvanlivost svých nepasterizovaných 
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e a  dalších speciálních piv, budou muset začít 
používat plechovky. ČR je podle Kučery snad jedi-
nou zemí vyspělého světa, kde se ještě pivní ple-
chovky „nechytily“. Malé množství plechovek na 
trhu ovšem paradoxně omezuje jejich recyklaci, 
protože ta se nevyplatí.
Minipivovary mají vliv, který přesahuje jejich vý-
stav (zhruba 1% podíl na trhu), jsou spotřebitelům 
emocionálně blíže. Malé pivovary ovšem podle 
P. Kučery někdy vychvalují svou „šarži“, protože si 
neumějí uhlídat stálost. Proč ale podle něj nezaba-
lit objemnější nízkošaržový speciál třeba do vlnité 
lepenky i po jednotlivých lahvích? Například dár-

PivOBALKO 
rozčeřilo hladinu

kové balení piva by se mělo rozbalovat už z pod-
staty věci. Pivovar, který má výstav přes 1000 hl 
ročně, by mohl pomýšlet i na vlastní PET lahve, jak 
je prezentoval J. Čapek na příkladu Hostivaru.
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Večer zábavy 
a networkingu
Po slavnostním galavečeru, na němž byly udě-
leny ceny nejlepším obalům 2. ročníku soutěže 
PACKSTAR, čekal na účastníky obou akcí odde-
chový Obalový Business Mixer. K neformálním 
setkáním nad jídlem a pitím zahrála mladá sku-
pina Prešporskí Junáci, která svedla k tanci ze-
jména přítomné studentky VOŠ obalové ze Štětí.



Večer zábavy 
a networkingu

Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/kongresobalko

Cenu za design lepenkové „psí boudy“, vypsa-
nou společnostmi THIMM Packaging a e-sho-
pem Spokojený pes, získal Ludvík Vojtěch. 
V předsálí probíhalo v režii THIMM Packaging 
a ve spolupráci se Smarty Drinkem střílení ho-
kejkou na lepenkovou bránu, do které se na 
chvíli postavil i sám Dominik Hašek, míchané 
alkoholické i nealkoholické nápoje s kreativ-
ními názvy byly podávány ve speciálním baru.



Na schůzky se mohli předem zaregistrovat 
především partneři kongresu, kteří mohli díky 
přístupu k seznamům účastníků ještě před za-
čátkem kongresu navrhnout vybraným firmám 
schůzku. Tuto možnost ovšem měli také účast-
níci kongresu, kteří mohli předem vyjádřit své 
přání, se kterým partnerem akce by se chtěli 
setkat. Partneři kongresu přitom obvykle nabí-
zeli své výrobky či služby, účastníci byli v pozici 
potenciálních zákazníků. Počet zástupců obou 
stran nebyl výrazně limitován: některé schůzky 
proběhly jen „face to face“ mezi dvěma lidmi, 
jiných se zúčastnily celé menší týmy.
Uskutečnilo se 48 schůzek, což bylo přes 90 % 
naplánovaných. O  spokojenosti partnerů 
a  účastníků svědčí výsledky průzkumu mezi 

nimi: 51‚5 % z dotázaných pokládalo uskuteč-
něné schůzky za velmi a 36‚4 % za mírně pří-
nosné.

Vysoce hodnocený
Bizpack
Podobně jako loni slavily i na čtvrtém ročníku kongresu OBALKO úspěch desetiminu-

tové schůzky Bizpack u stolků v oddělené části restaurace Astra v přízemí Aquapalace 

Hotelu Prague. Proběhly v polední pauze od 13 do 14 hodin, aby účastníci schůzek 

nezmeškali prezentace dopoledního ani odpoledního programu kongresu. Na 

dodržení časového limitu dohlíželi pracovníci pořadatelské společnosti ATOZ Group.
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THIMM Packaging 6

Model Obaly 1

OTK Group 3

Ekobal 5

FANUC 4

Geis CZ 8

První obalová 5

Servisbal 3

Smurfit Kappa 10

LineArt Group 3

Celkem 48



THIMM a Pivovar 
Velké Popovice

Ve Všetatech uvítal účastníky exkurze Martin Hejl, 
jednatel společnosti THIMM Packaging, jednoho 
z  nejvýznamnějších výrobců obalů z  vlnité le-
penky v Česku. Seznámil účastníky se základními 
údaji o společnosti, jejíž obrat loni činil kolem 
1‚4  mld. korun. Následovala kratší prezentace 
společnosti FANUC o  robotech nasazených ve 
zdejším provozu zejména při paletizaci. 
Poté se účastníci rozdělili na několik menších 
skupin a  vyrazili se sluchátky na prohlídku. 
Zřejmě hlavní novinkou je rozestavěná sklado-
vací hala na až 15 000 paletových míst, která 
bude kolaudována na jaře 2017. Celý pro-
stor ale nezaberou klasická standardizovaná 
paletová místa, protože český trh je nyní ve 
výšce naložených palet velmi fragmentovaný.
Budováno je i  nové centrum lepiček (Folder 
Gluer Center), v  němž budou tři lepicí auto-
maty. Zákazníci všetatského závodu budou 
mít prospěch z digitálního tiskového stroje pro 
předtisk rolí PageWide T1 100S od společnosti 
HP, který bude uveden do provozu v Německu 
v prvním čtvrtletí 2017 jako první na evropském 
trhu. Tiskne v ofsetové kvalitě až do šířky 2‚8 m.
Poměrnou novinkou je rovněž osvětlení celé 
haly pomocí regulovatelných LED diod. Provoz 

je co nejvíce bezpaletový, válečkové dopravníky 
jsou postupně nahrazovány pohyblivými ko-
berci, které stabilněji vedou naložený materiál. 
Trendem jsou obaly, které urychlují proces ba-
lení či vybalování, například krabice se samo-
svorným dnem. THIMM rovněž představil právě 
testované speciální druhy papírů pro výrobu 
vlnité lepenky, včetně papírů s  PE povlakem, 
i svůj efektivní color management, díky němuž 
se barvy využívají téměř beze zbytku. Na závěr 
všichni účastníci exkurze dostali jako dárek sadu 
na pečení pizzy přímo v obalu z vlnité lepenky 
THIMM foodWave | heatproof, certifikované pro 
přímý styk s potravinami, ve které lze potraviny 
také péci v troubě při 220 °C po dobu 30 minut.

Pan Vonka 
a továrna 
na pivo
V Pivovaru Velké Popovice se účastníci s průvod-
kyní nejprve zastavili u venkovního dřevěného 
„Trojského Kozla“, dovezeného z Moldávie. Do 
historie i současnosti pivovaru uvedl dokumen-

tární film. Pivovar Velké Popovice je zřejmě nej-
větším vývozcem piva z ČR, vozí se do 37 zemí 
a  v  devíti se vaří licenčně. Slad vozí z  Plzně, 
ke dvojímu chmelení (pro hořkost a pro vůni) 
slouží 40 % žateckého chmele a 60 % němec-
kého chmelového extraktu. K výrobě jednoho 
litru piva jsou potřeba tři litry vody. Tu čerpá 
pivovar z deseti lesních studní. Za hodinu v pi-
vovaru dokážou vyfiltrovat 600 hl piva, které 
upravují UV zářením, bez chemické stabilizace.
Účastníci ve sklepích ochutnali značku Master 
a klasického Kozla. Součástí prohlídky byla i ná-
vštěva ochozu nad výrobní halou, z něhož bylo 
dobře vidět vše včetně plnění lahví a paletizace. 
Závěrečnou část exkurze tvořila Škola čepování 
s Vladimírem Vonkou. V současnosti se výčepy 
vracejí k tzv. kohoutovému čepování piva, které 
umožňuje načepovat pivo jedním plynulým 
pohybem pod úhlem 45°. Pivo by nemělo být 
skladováno ve vyšší teplotě než 15 °C ani pod 
přímým světlem včetně zářivkového. V nerezo-
vých KEG sudech se dnes místo CO2 jako tlačný 
plyn využívá směsi dusíku a CO2 v poměru 2:3. 
Do přetlačných tančíků se již dává i plastová fólie, 
aby pivo vůbec nepřišlo do přímého kontaktu 
s tlačným plynem, tuto fólii lze použít jen dvakrát.

Pět desítek účastníků kongresu se 14. října vypravilo autobusem i automobily v rámci Balení v akci, tradiční součásti kongresu 

OBALKO, do dvou výrobních provozů. Jedním z nich byl závod THIMM Packaging ve Všetatech (součást německé skupiny THIMM), 

druhým Pivovar Velké Popovice (součást skupiny Plzeňský Prazdroj).
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Reportáž

Už teď se 
těšíme na 
další ročník
Letošní OBALKO bylo opět ukázkou spolupráce 
napříč celým řetězcem supply chain. Ukázalo 
se, jak je diskuse přínosná a hlavně potřebná. 
Večerní Business Mixer je skvělou příležitostí, 
jak si po celodenním intenzivním programu 
popovídat v neformální a hlavně přátelské at-
mosféře. Už teď se těšíme na další ročník!
Martin Hejl,
jednatel,
THIMM Packaging
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Úspěch 
v mnoha 
směrech

OBALKO 
přesvědčilo, 
že zúčastnit 
se má cenu
Byla jsem na Obalku potřetí. Poprvé se mi líbilo 
hodně, podruhé méně a zvažovala jsem další 
účast. Letošní ročník mě opět přesvědčil, že to 
má cenu. Líbil se mi nový seminář PivOBALKO, 
i když s pivem jinak nemáme nic společného.
Kateřina Svobodová,
logistic specialist,
Koito Czech

Vysoká 
úroveň 
aj voči 
zahraničiu
Som veľmi príjemne prekvapený aj pozitívne 
naladený z toho, ako sa táto akcia posúva stále 
vyššie. Zúčastnil som sa niekoľkých podobných 
kongresov v zahraničí, aj mimo Európu, a sku-
točne úroveň tu je vysoká a porovnaťelná. Využil 
som maximálne celý deň. Pokiaľ mi to dovolí 
časová situácia, navštívim určite OBALKO aj na-
sledujúci rok.
Július Mazán,
manažér výskumu a vývoja obalov
Mondelez International



321
Tolik účastníků přišlo na letošní ročník,
67 % z nich tvořili uživatelé obalových řešení, 
33 % jejich poskytovatelé.

28 %
Nejsilnější oborové zastoupení 
s 28 % účastníků měli zástupci 
potravinářského průmyslu, k nimž můžeme 
připočítat i nápojový průmysl s 18 %.

67 %
Tak velký podíl účastníků tvořil vyšší 
management podniků (ředitelé, majitelé, 
jednatelé, ředitelé obchodu, logistiky, 
marketingu, nákupu, výroby).

Č
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la

a  podobně. Takže jsem zde byl proto, abych 
zjistil nové trendy, podíval se, jak funguje kon-
kurence, a vůbec co je nového v obalech a oba-
lových materiálech. Z dopoledního programu 
mě zaujala nejvíce přednáška Gérarda Carona 
o  nových trendech v  obalech a  jejich marke-
tingu. Nejvyužitelnější pro mě ovšem byla 
odpolední část, našel jsem v ní témata, která 
mě hodně zaujala. Vzhledem k tomu, že mám 
nejblíže k pivu, jsem navštívil i oba stánky pivo-
varů. Určitě se rád zúčastním i příští rok.
Jan Krkoška, 
marketingový manažer, 
Rudolf Jelínek

Velmi mě 
zaujalo 
PivOBALKO
Velmi mě zaujal například seminář PivOBALKO: 
všichni sice používají lepenkové obaly, ale každý 
si o nich vlastně myslí něco jiného!
Eva Roučková, 
technolog výroby, 
Budějovický Budvar

Kdo chtěl 
najít 
novinky, 
našel je
Z letošního Obalka jsem měl příjemný dojem – 
kdo tu chtěl najít něco nového, našel si to. Líbil 
se mi mimo jiné Gérard Caron.
Dalibor Kokta,
technický náměstek,
Alibona

Zvládnutá 
organizace 
i navázání 
kontaktů
Byla jsem na Obalku poprvé. Organizaci pova-
žuji za dobře zvládnutou a zaujali mě zde dva 
vystavovatelé, jejichž obaly bychom mohli u nás 
ve firmě využít.
Ivana Jirsenská,
marketing manager,
Hortim International

OBALKO 
zdařile 
vyplnilo 
díru na 
trhu
Domnívám se, že akce byla velmi zdařilá se 
značným zájmem publika. Velmi pozitivně 
hodnotím zejména hlavní přednášku Gérarda 
Carona na téma světové trendy v designu, která 
byla podle mého soudu vynikající, vysoce profe-
sionální a přesně zapadala do náplně kongresu. 

Nemohu hodnotit další sekce, ale můj celkový 
dojem je velmi pozitivní včetně prezentace 
stánků. OBALKO podle mého soudu vhodným 
způsobem vyplnilo existující „díru na trhu“. Na 
rozdíl například od několika logistických akcí 
rozesetých v  průběhu celého roku, profesio-
nálně organizovaná akce tohoto formátu zde 
dříve chyběla  – je velmi žádoucí. Domnívám 
se, že zájem účastníků toto konstatování jen 
potvrzuje.
Michal Bílý, 
obchodní ředitel, 
GS1 Czech Republic

Organizace 
skvělá, 
tým profe-
sionální
Rád bych vyzdvihl skvělou organizaci kon gre su 
a profesionální vystupování celého organizač-
ního týmu i personálu, který se na akci podílel.
David Malina, 
sales manager, 
Smurfit Kappa Czech, Závod Žimrovice

Nové 
trendy 
i využitelná 
témata
Informaci o  kongresu OBALKO mi přeposlal 
kolega nákupčí. Ve firmě jsem teprve půl roku, 
dostal jsem na starosti marketing celé značky 
včetně přípravy obalových materiálů, etiket 

Reportáž v PDF formátu a další zajímavé 
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz
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Významná média =  maximální vizibilita   

23 800  čtenářů
x 4 inzerce

6 500  výtisků
x 1 inzerce

1500 výtisků / 2 týdny
x 2 inzerce

1500 čtenářů
x 5 inzercí

2000 výtisků
x 2 inzerce

1500 výtisků
x 1 inzerce

4500 výtisků
x 1 inzerce

12 300 účastníků

9 000  výtisků
x 1 inzerce

Není nic lepšího
 novinka Pomelo & Grep

CENOVÁ VÁLKA MUSÍ SKONČIT,

NENÍ ZDRAVÁ PRO NIKOHO

Manfred Litschka z TCC hovoří exkluzivně o tom,

jak se mohou obchodníci

v dnešní době odlišit od

 konkurence. � str. 6 SPOTŘEBA MLÉČNÝCH
PRODUKTŮ VZROSTLA 

Zvýšil se prodej mléčných produktů

i samotného mléka. Jeho růst táhne

hlavně zájem o čerstvou variantu.

� str. 32

PRO KÁVU DO ELEKTRA,

PRO RÁDIO DO POTRAVIN

V boji o zákazníka přituhuje a nabídek

s kombinací food a non-food přibývá. 

� str. 9
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Celodenní konference
Široké pokrytí trhu!

Případové studie
Tajemství úspěšných řešení

Odpolední workshopy
Tematicky zaměřené bloky

Bizpack
Nové kontakty za 10 min.

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů 

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby

Chcete se stát partnerem?
Kontaktujte Davida Hlouška

david.hlousek@atoz.cz

+420 731 800 390

Chcete se zúčastnit?
Kontaktujte Magdalénu Jindrovou

magdalena.jindrova@atoz.cz 

+420 603 140 197

13.–14. října 2016,
Praha

Obaloví odborníci 
se sejdou znovu...

www.obalko.cz
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ORGANIZÁTOR AKCE:

Sledujte novinky 
o kongresu:
na sociálních sítích

a u mediálních partnerů
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8 000zástupcov domáceho maloobchodu700pracovníkov medzinárodných reťazcov
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U

BOJUJTE ZA SVOJE PODNIKANIE!
KOŠICE

18. – 19. 3.
2015

STÁLE SILNEJŠIA SAMOŠKANEPRESTÁVA OBHAJOVAŤ DOMÁCI TRH
VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 6 – 7
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Mafie může být vaším nejlepším dodavatelem.Víte o tom?PHARMA PRODUKCE
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Příběh ze současnosti:Výroba je mrtvá
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13.–14. října 2016, Aquapalace Hotel Prague

 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

 ●  Inspirujeme české obalové profesionály 
 ● Debatujeme o budoucnosti českého  
a slovenského obalového průmyslu 
a nacházíme nejlepší cestu k úspěchům

 ●  Ukazujeme, že čeští profesionálové jsou 
talentovaní a dokážou velké věci

 ●  Zapojujeme budoucí generaci do současného obalového trhu
 ●  Nabízíme prostor pro networking, 
prohloubení stávajících a navázání 
nových kontaktů

4
13. října

Celodenní konference – ochutnávka programu
Dopolední sekce

Marketingová sekce Technologická sekce

Výzva jménem Rallye Dakar
Aleš Loprais, pilot
Rallye Dakar není jen o pilotech a jejich posádkách. Co vše obnáší transporty nejen vozů, ale i zázemí či zdravotní péče? Jak vše zabalit a ochránit před otřesy, pískem či slanou vodou?
+  další prezentace a panelová diskuse

sledujte www.obalko.cz
Video-pozvánku 
sledujte zde:

Je možné predikovat 
úspěšnost obalu?
Vlastimil Dejl, Engage Hill
Nástroj Colourmind společnosti Engage Hill umožňuje měřit asociace zákazníků pomocí  barvové škály. V oblasti obalového designu vyhodnocuje například jedinečnost nebo soulad hodnot se značkou. To vše často dříve, než jsou obaly uvedeny na trh.

Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC
Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme průmyslový podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, technolo-gicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC
Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při současné akcepta-ci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex food
Martin Dulava, LineArt group
Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta k její nové strategii a podobě v roce 2016. Case study této změny, od důvodů přes výzkum po detaily a výsledky této změny v emocích i číslech. 
+  další čtyři prezentace

sledujte www.obalko.cz +  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz
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Obaloví odborníci vědí, 
kde se potkat...

PARTNER 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER WORKSHOPU:
PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ 

PARTNER:

Sledujte novinky o kongresu

Potkejte se 
s potenciálními 
klienty 
prostřednictvím 
speed-datingo-
vého systému.

13. října

Bizpack
Nové kontakty za 10 minut
Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy v době oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s part-nery kongresu.

Která obalová řešení 
byla vyhodnocena 
přímo uživateli obalů 
jako nejlepší?

13. října večer

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové 
soutěže PACKSTAR. 

V neformální uvolněné 
atmosféře se můžete 
seznámit s pracovníky 
z vašeho oboru. Business 
Mixer je tu pro vás!

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

Druhý 
konferenční 
den tradičně 
proběhne 
BALENÍ 
V AKCI!

14. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S obaly se setkáváme na každém kroku, ale jak dobře jim opravdu rozumíme? OBALKO nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závo-dy vybraných partnerů kongresu.

Sledujte aktuální dění:
linkedin.com/company/atoz-packaging

Staňte se fanoušky:
www.facebook.com/kongresobalko

Rezervujte si 
své místo:
Magdaléna Jindrová
magdalena.jindrova@atoz.cz
+420 603 140 197
www.obalko.cz
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Vráta a mostíky
Doors & Dock Levellers

Zoradené podľa počtu zamestnancov v SRRanked by number of employees in SR
1/1

SLEDUJTE NOVINKY Z OBALOVÉHO TRHU v najobľúbenejšom časopise Svět balení, v pravideľnom newsletteri SB NEWS  a na sociálnych sieťach 

Kontakt: David Hloušek+420 731 800 390, david.hlousek@atoz.cz
Objednajte si časopis priamo na váš stôl: www.svetbaleni.cz/predplatne
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Obaloví odborníci sa stretnú znovu

1

SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4, 010 01 Žilinatel.: (041) 70 77 111, fax: (041) 70 77 131 spedos@spedos.sk, www.spedos.sk

62 DN 3,23 DN ● - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Spedos, Albany 
Door Systems, 

Teckentrup

Samsung, Logistické centrum 
Svätý Jur, Esa Logistika, 
FROST, Cargo partner..

1995

Ing. Andrej Kandera
Riaditeľ/Legal Executive

tel.: 0903 620 747
spedos@spedos.sk

2

OLYMPS DOOR spol. s r.o. 
A. Jedlika 4544, 945 01 Komárnotel.: (035) 77 31 094, fax: (035) 77 31 770 sales@olymps.com, www.olymps.com

30 DN DN DN ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● - ● ● - ● -

Olymps Door, Nice, 
Nassau, Bernal, 
Becker, Tecno

AWR Sládkovičovo, 
Schwartz Senec, Doprastav 
Bratislava, HAVI logistics, …

1991

Ing. Jozef Košult
Riaditeľ/Director 

tel.: (035) 77 31 094
sales@olymps.com

3
A D V E S s.r.o. 

Zlatovská 27, 911 01 Trenčíntel.: (032) 65 81 941, fax: (032) 65 81 940 trencin@adves.sk, www.adves.sk

29 DN DN DN ● ● ● ● ● ● - ● ● ● - ● ● - - ● ● ● ●
Adves A 42, 

Novoferm, Record, 
Peneder, Aktor

Matador 1993

Ing. Jiří Trnka 
Konateľ/Legal Executive 

tel.: (032) 65 81 941
trencin@adves.sk

4

Tyros Loading Systems SK, s.r.o. Šteruská cesta 21, 922 03 Vrbovétel.: (033) 77 31 572, info@tyros-loading-systems.skfax: (033) 77 31 571, www.loading-systems.sk

14 DN DN DN ● - ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● Loading Systems
Prologis, PPP, IMMOPARK,

Gebruder Weiss, 
MONDI SCP

2000

Ing. Ivo Luňák 
Konateľ/Legal Executive 
tel.: (+420) 602 148 164

i.lunak@tyros-loading-systems.cz

NR

Hörmann Slovenská republika s.r.o. Pestovateľská 1, 821 04 Bratislavatel.: (02) 48 201 071, fax: (02) 48 224 799 info.bts@hoermann.com, www.hormann.sk

DN DN DN DN ● - ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● Hörmann ProLogis, P3, 
Goodman, VGP 2004

Vlastimil Martinát 
Konateľ/Legal Executive 

tel.: (02) 48 201 071
info.bts@hoermann.com
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Martin Dulava, LineArt group
Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta k její nové strategii a podobě v roce 2016. Case study této změny, od důvodů přes výzkum po detaily a výsledky této změny v emocích i číslech. 
+  další čtyři prezentace

sledujte www.obalko.cz +  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

PROČ OBALKO?
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13 500  čtenářů
x 3 inzerce

www.pharmaprofit.cz

#Č. 12, 9–10/2016, CENA 80 KČ 

www.pharmaprofit.cz
Diskutujte na 

www.facebook.com/
pharmaprofit
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LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Rozšíření sortimentu 
se semilské lékárně 

U České koruny vyplácí.

PHARMA FOKUS

14

Zaměřili jsme se na benefity 

i úskalí category managementu. 

PHARMA MONITOR

36

Rady odborníků výrazně 

ovlivňují prodeje ústní hygieny.  

20. října 2016 v Olomouci – 

5. kongres Pharma Profit

Nenechte si ujít!
Program na str.5-7

Recept na ziskovou lékárnu

Lubomír Calta:
Lokální marketing je pro lékárny 

velmi důležitý.

10
TVÁŘÍ V TVÁŘ

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Rozšíření sortimentu 
se semilské lékárně

U České koruny vyplácí.

Rady odborníků výrazně

ovlivňují prodeje ústní hygieny.  

20. října 2016 v Olomouci –

5. kongres Pharma Profit

Nenechte si ujít!
Program na str.5-7Obaloví odborníci vědí, kde se potkat...

PARTNEŘI NÁPOJŮ:

PARTNER WORKSHOPU:

 Registrujte se již dnes!www.obalko.cz/registrace Scanujte a  registrujte se přímo ve vašem mobilu

13. října odpoledne
Studentské fórumZapojme budoucí generaciPropojení studentů obalových oborů s čerstvými absolventy, kteří v oboru 

zůstali a profesionály s dlouholetou praxí.

13. října večer
Obalový Business MixerPříležitost pro networkingPo náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

14. října
Balení v akciPohled do zákulisí výrobyDruhý konferenční den tradičně proběhne BALENÍ V AKCI! Letos se můžeme těšit mimo jiné na provoz společnosti THIMM Packaging za spolupráce společnosti FANUC.

13. října večer
Ceremonie PackstarOcenění nejlepších obalůPo konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové soutěže 

PACKSTAR. Která obalová řešení byla vyhodnocena jako nejlepší?

13. října odpoledne
PivOBALKO
Nové možnosti baleníSeminář pro pivovary o výhodách různých typů balení od stáčecích 
linek přes etikety až po multipacky.

13. října v době oběda
Bizpack
Nové kontakty za 10 minutOpět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy v době 
oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s partnery kongresu.
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37 800  čtenářů
x 1 inzerce

10 500
náklad 
tohto 
čísla

Z obsahu...
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zvolili najlepšienovinky roka str. 31
Rodičia pôjdu za deťmi str. 44
Ponúkame
pridanú hodnotu formou služby str. 26
Sladkosti nakupujedeväť z desiatich domácností str. 50
Sladkosti nakupuje

50
Sladkosti nakupuje

13.–14. října 2016, Aquapalace Hotel Prague

 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

 ●  Inspirujeme české obalové profesionály 

 ● Debatujeme o budoucnosti českého  

a slovenského obalového průmyslu 

a nacházíme nejlepší cestu k úspěchům

 ●  Ukazujeme, že čeští profesionálové jsou 

talentovaní a dokážou velké věci

 ●  Zapojujeme budoucí generaci do současného 

obalového trhu

 ●  Nabízíme prostor pro networking, 
prohloubení stávajících a navázání 
nových kontaktů

4

13. října

Celodenní konference – ochutnávka programu

Dopolední sekce

Marketingová sekce Technologická sekce

Výzva jménem Rallye Dakar
Aleš Loprais, pilot

Rallye Dakar není jen o pilotech a jejich posádkách. Co vše obnáší transporty nejen vozů, ale i zázemí či zdravotní 

péče? Jak vše zabalit a ochránit před otřesy, pískem či slanou vodou?

+  další prezentace a panelová diskuse
sledujte www.obalko.cz

Video-pozvánku 
sledujte zde:

Je možné predikovat 
úspěšnost obalu?
Vlastimil Dejl, Engage Hill

Nástroj Colourmind společnosti Engage Hill umožňuje měřit asociace zákazníků pomocí  

barvové škály. V oblasti obalového designu vyhodnocuje například jedinečnost nebo 

soulad hodnot se značkou. To vše často dříve, než jsou obaly uvedeny na trh.

Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC

Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme průmyslový 

podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, technolo-

gicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC

Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při současné akcepta-

ci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace 

položek do budoucna?

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex food

Martin Dulava, LineArt group

Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta k její nové strategii a podobě 

v roce 2016. Case study této změny, od důvodů přes výzkum po detaily a výsledky této 

změny v emocích i číslech. 

+  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

+  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

PROČ OBALKO?
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Obaloví odborníci vědí, 

kde se potkat...

PARTNER 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER WORKSHOPU:

PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ 
PARTNER:

Sledujte novinky o kongresu

Potkejte se 
s potenciálními 
klienty 
prostřednictvím 
speed-datingo-
vého systému.

13. října

Bizpack
Nové kontakty za 10 minut

Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy 

v době oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s part-

nery kongresu.

Která obalová řešení 
byla vyhodnocena 
přímo uživateli obalů 
jako nejlepší?

13. října večer

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové 

soutěže PACKSTAR. 

V neformální uvolněné 
atmosféře se můžete 
seznámit s pracovníky 
z vašeho oboru. Business 
Mixer je tu pro vás!

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer 

s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

Druhý 
konferenční 
den tradičně 
proběhne 
BALENÍ 
V AKCI!

14. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S obaly se setkáváme na každém kroku, ale jak dobře jim opravdu 

rozumíme? OBALKO nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závo-

dy vybraných partnerů kongresu.

Sledujte aktuální dění:
linkedin.com/company/atoz-packaging

Staňte se fanoušky:
www.facebook.com/kongresobalko

Rezervujte si 
své místo:

Magdaléna Jindrová
magdalena.jindrova@atoz.cz

+420 603 140 197

www.obalko.cz
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Významná média =  maximální vizibilita   

Propojenost kongresu OBALKO s dalšími produkty skupiny ATOZ Packaging 
a spolupráce s řadou mediálních partnerů zajišťuje maximální viditelnost kongresu 
i jeho partnerů.

OBALKO je silně propagováno v jeho sesterské publikaci Svět balení, která je 
zároveň hlavním mediálním partnerem kongresu, v elektronickém newsletteru 
SB NEWS i na webovém portálu www.svetbaleni.cz. Nově je kongres propagován 
i prostřednictvím sociálních sítí skupiny ATOZ Packaging.  

* ZÁSAH = počet čtenářů × počet inzercí propagujících partnery

21 000  čtenářů
x 4 inzerce

10 000 čtenářů
x 1 inzerce

35 000 uživatelů / měsíc

30 let tradice

3800 účastníků

Zásah: 753 500*

7000  
návštěvníků

26 600  čtenářů

 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI: STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:
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13. října

Celodenní konference – ochutnávka programu
Dopolední sekce

Marketingová sekce Technologická sekce

Je možné predikovat 
úspěšnost obalu?
Vlastimil Dejl, Engage Hill

Nástroj Colourmind společnosti Engage Hill umožňuje měřit asociace 
zákazníků pomocí  barvové škály. V oblasti obalového designu vyhodnocuje například jedi-
nečnost nebo soulad hodnot se značkou. To vše často dříve, než jsou obaly uvedeny na trh.

Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC

Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme 
průmyslový podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, tech-
nologicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Chytrý vývoj obalů 
pomocí 3D tiskárny
Antotnín Krejčí, Magna Exteriors

Je pro vás vývoj obalů noční můrou? Chcete z vývoje obalů udělat vaši výhodu a elimi-
novat zbytečná rizika? Chcete zůstat konkurenceschopní? Konečně zapojte do vývoje 
obalů moderní technologie. 3D tiskárna je řešením!

Vratné obaly jako 
prostředek  k prosperitě 
Martin Gallo, GEIS CZ

Vratné obaly využívány byly, jsou a budou. Kdy je jejich zave-
dení výhodné a kdy problém? Jaké jsou typické příznaky poruch řízení systémů 
vratných obalů?

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC

Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý 
design při současné akceptaci čárových kódů a čeho se přitom 
vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

Smartlabely pro měření
teploty a vlhkosti
Jan Bourek, OTK GROUP

Jedním z výstupů vývojového projektu Flexprint jsou chytré etikety 
(SmartLabely). Ty mohou najít uplatnění v segmentu logistiky, památkové ochrany 
či sledování podmínek ve výrobních halách. Prezentovány a diskutovány budou 
zkušenosti a výsledky testování.

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex Food
Martin Dulava, Line Art Group

Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta 
k její nové strategii a podobě v roce 2016. Case study této změny od důvodů přes výzkum 
po detaily a výsledky této změny v emocích i číslech. 

Design zítřka již dnes…
Gérard Caron, předseda Pentawards

Jak svět pracuje s novými technologiemi, materiály a nápady? Jaké jsou 
globální trendy v obalovém designu? To vše ze zkušeností předsedy poroty 
světové obalové soutěže Pentawards.

+  další prezentace sledujte na www.obalko.cz +  další prezentace sledujte na www.obalko.cz

+  panelová diskuse (sledujte www.obalko.cz)

Olmín = hvězdná inovace 
a flexibilní kreativita
Martin Hejl, THIMM Packaging
Jiří Berger, OLMA

Co všechno zahrnuje inovace, která je hvězdná? Proč je důležitá kvalita konstrukce sekun-
dárních obalů? Co opravdu znamená slovo flexibilní? O všechny tyto poznatky se s Vámi 
podělíme. Přijďte. Uvidíte.

Obnova značky prostřednictvím 
designu a materiálu
Katja Seidenschnur, Nestlé
Roman Tiefa, Nestlé

Jak přiblížit národní ikonu? Vyvinuli jsme nový obal, který se 
vrací ke kořenům a zároveň modernizuje značku čokolády ORION. Představíme sílu obalového 
designu, efekt  použitého materiálu a tak změnu vnímání kvality značky.

Jsme tady pořád: Modernizace 
tradiční české značky
Martina Pupcsiková, Rapeto

Pangamin je tradičním českým výrobkem od roku 1958. Přes nízké 
rozpočty malé české firmy, ale jako srdeční záležitosti majitele a týmu, 
v roce 2015 změnil logo, symboly, typ obalu i design. Ukázal tak, že je tady pořád.

Výzva jménem Rallye Dakar
Aleš Loprais, pilot

Rallye Dakar není jen o pilo-
tech a jejich posádkách. Co 
vše obnáší transporty nejen 
vozů, ale i zázemí či zdravot-
ní péče? Jak vše zabalit a ochránit před otřesy, pískem či slanou vodou?

Video-pozvánku 
sledujte zde:
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Obaloví odborníci vědí, 
kde se potkat...

PARTNER 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER WORKSHOPU: PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ 
PARTNER:

Potkejte se 
s potenciálními 
klienty 
prostřednictvím 
speed-datingo-
vého systému.

13. října

Bizpack
Nové kontakty za 10 minut
Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy 
v době oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s part-
nery kongresu.

Která obalová řešení 
byla vyhodnocena 
přímo uživateli obalů 
jako nejlepší?

13. října večer

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové 
soutěže PACKSTAR. 

V neformální uvolněné 
atmosféře se můžete 
seznámit s pracovníky 
z vašeho oboru. Business 
Mixer je tu pro vás!

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer 
s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

Druhý 
konferenční 
den tradičně 
proběhne 
BALENÍ 
V AKCI!

14. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S obaly se setkáváme na každém kroku, ale jak dobře jim opravdu 
rozumíme? OBALKO nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závo-
dy vybraných partnerů kongresu.

Sledujte novinky o kongresu

Sledujte aktuální dění:
linkedin.com/company/atoz-packaging

Staňte se fanoušky:
www.facebook.com/kongresobalko

Registrujte se již nyní na www.obalko.cz/registrace

Magdaléna Jindrová
magdalena.jindrova@atoz.cz

+420 603 140 197

www.obalko.cz
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47 520
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čísla

Z obsahu...

ßZBOŽÍ&PRODEJ  #235  9/16  80 Kč  Od r. 1993

Pozdrav 
z USA pro vaši 

inspiraci str. 22
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nemusí bojovat 
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Zákazníci mění 
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Krmiva se zhlédla 
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Zákazníci mění 

kámen za síť, 

následujte je str. 34
  PONT ukáže 

konkurenci
str. 40

Krmiva se zhlédla 

v lidské stravě  str. 48
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Kongres OBALKO přináší       dávku inspirace pro retail a FMCG...

Více na stranách 68 a 69

 Počet míst omezen, registrujte se již dnes!
www.obalko.cz/registrace

Scanujte a registrujte se 
přímo ve vašem mobilu

Design zítřka již dnes…
Gérard Caron, předseda Pentawards
Jak svět pracuje s novými technologiemi, materiály a nápady? Jaké jsou globální trendy v obalovém designu? To vše ze zkušeností předsedy poroty světové obalové 
soutěže Pentawards.

+ další prezentace a panelová diskuze

Marketingová sekce

Dopolední sekce

Technologická sekce

+  další 4 prezentace
+  další 4 prezentace

Proces balení na lince budoucnosti 
Július Mazán, Mondelēz International
Provedeme vás procesem vývoje a výroby obalů sušenek Oreo za využití plně automatizovaných balicích linek s důrazem na funkčnosti obalu a jeho kladné hodnocení zákazníkem.

 

V rámci doprovodného programu si nenechte ujít...

Olmín = hvězdná inovace 
a flexibilní kreativita
Jiří Berger, OLMA
Martin Hejl, THIMM Packaging
Co všechno zahrnuje inovace, která je hvězdná? Proč je důležitá kvalita konstrukce sekun-dárních obalů? Co opravdu znamená slovo flexibilní? O všechny tyto poznatky se s vámi podělíme. Přijďte. Uvidíte.

Jsme tady pořád: Modernizace tradiční české značky
Martina Pupcsiková, Rapeto
Pangamin je tradičním českým výrobkem od roku 1958. Přes nízké roz-počty malé české firmy, ale jako srdeční záležitosti majitele a týmu, v roce 2015 změnil logo, symboly, typ obalu i design. Ukázal tak, že je tady pořád.

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC
Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při sou-časné akceptaci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

PivOBALKO
Nové možnosti balení
Seminář pro pivovary o výhodách různých typů balení od stáčecích linek přes etikety až po multipacky.

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 
obalové soutěže PACKSTAR. Která obalová řešení byla 
vyhodnocena jako nejlepší?
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Významná média =  maximální vizibilita   

23 800  čtenářů
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6 500  výtisků
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1500 výtisků / 2 týdny
x 2 inzerce

1500 čtenářů
x 5 inzercí

2000 výtisků
x 2 inzerce
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x 1 inzerce

4500 výtisků
x 1 inzerce

12 300 účastníků

9 000  výtisků
x 1 inzerce

Není nic lepšího
 novinka Pomelo & Grep

CENOVÁ VÁLKA MUSÍ SKONČIT,

NENÍ ZDRAVÁ PRO NIKOHO

Manfred Litschka z TCC hovoří exkluzivně o tom,

jak se mohou obchodníci

v dnešní době odlišit od

 konkurence. � str. 6 SPOTŘEBA MLÉČNÝCH
PRODUKTŮ VZROSTLA 

Zvýšil se prodej mléčných produktů

i samotného mléka. Jeho růst táhne

hlavně zájem o čerstvou variantu.

� str. 32

PRO KÁVU DO ELEKTRA,

PRO RÁDIO DO POTRAVIN

V boji o zákazníka přituhuje a nabídek

s kombinací food a non-food přibývá. 
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Celodenní konference
Široké pokrytí trhu!

Případové studie
Tajemství úspěšných řešení

Odpolední workshopy
Tematicky zaměřené bloky

Bizpack
Nové kontakty za 10 min.

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů 

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby

Chcete se stát partnerem?
Kontaktujte Davida Hlouška

david.hlousek@atoz.cz

+420 731 800 390

Chcete se zúčastnit?
Kontaktujte Magdalénu Jindrovou

magdalena.jindrova@atoz.cz 

+420 603 140 197

13.–14. října 2016,
Praha

Obaloví odborníci 
se sejdou znovu...

www.obalko.cz
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ORGANIZÁTOR AKCE:

Sledujte novinky 
o kongresu:
na sociálních sítích

a u mediálních partnerů
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8 000zástupcov domáceho maloobchodu700pracovníkov medzinárodných reťazcov
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PRE VAŠU ISTOT
U

BOJUJTE ZA SVOJE PODNIKANIE!
KOŠICE

18. – 19. 3.
2015

STÁLE SILNEJŠIA SAMOŠKANEPRESTÁVA OBHAJOVAŤ DOMÁCI TRH
VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 6 – 7
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PHARMA FOKUSPři cross-sel-lingu se vžijtedo kůže pacienta. 22
PHARMA PRŮZKUMExkluzivně:Češi vnímajílékárnu jakoobchod. 28

Diskutujte na www.facebook.com/pharmaprofit

ČERNÝ TRH

16

Mafie může být vaším nejlepším dodavatelem.Víte o tom?PHARMA PRODUKCE

14

Příběh ze současnosti:Výroba je mrtvá

PHARMA ARÉNA

32
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38

Můžete zachránit svět!
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13.–14. října 2016, Aquapalace Hotel Prague

 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

 ●  Inspirujeme české obalové profesionály 
 ● Debatujeme o budoucnosti českého  
a slovenského obalového průmyslu 
a nacházíme nejlepší cestu k úspěchům

 ●  Ukazujeme, že čeští profesionálové jsou 
talentovaní a dokážou velké věci

 ●  Zapojujeme budoucí generaci do současného obalového trhu
 ●  Nabízíme prostor pro networking, 
prohloubení stávajících a navázání 
nových kontaktů

4
13. října

Celodenní konference – ochutnávka programu
Dopolední sekce

Marketingová sekce Technologická sekce

Výzva jménem Rallye Dakar
Aleš Loprais, pilot
Rallye Dakar není jen o pilotech a jejich posádkách. Co vše obnáší transporty nejen vozů, ale i zázemí či zdravotní péče? Jak vše zabalit a ochránit před otřesy, pískem či slanou vodou?
+  další prezentace a panelová diskuse

sledujte www.obalko.cz
Video-pozvánku 
sledujte zde:

Je možné predikovat 
úspěšnost obalu?
Vlastimil Dejl, Engage Hill
Nástroj Colourmind společnosti Engage Hill umožňuje měřit asociace zákazníků pomocí  barvové škály. V oblasti obalového designu vyhodnocuje například jedinečnost nebo soulad hodnot se značkou. To vše často dříve, než jsou obaly uvedeny na trh.

Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC
Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme průmyslový podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, technolo-gicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC
Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při současné akcepta-ci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex food
Martin Dulava, LineArt group
Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta k její nové strategii a podobě v roce 2016. Case study této změny, od důvodů přes výzkum po detaily a výsledky této změny v emocích i číslech. 
+  další čtyři prezentace

sledujte www.obalko.cz +  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

PROČ OBALKO?
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Obaloví odborníci vědí, 
kde se potkat...

PARTNER 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER WORKSHOPU:
PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ 

PARTNER:

Sledujte novinky o kongresu

Potkejte se 
s potenciálními 
klienty 
prostřednictvím 
speed-datingo-
vého systému.

13. října

Bizpack
Nové kontakty za 10 minut
Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy v době oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s part-nery kongresu.

Která obalová řešení 
byla vyhodnocena 
přímo uživateli obalů 
jako nejlepší?

13. října večer

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové 
soutěže PACKSTAR. 

V neformální uvolněné 
atmosféře se můžete 
seznámit s pracovníky 
z vašeho oboru. Business 
Mixer je tu pro vás!

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

Druhý 
konferenční 
den tradičně 
proběhne 
BALENÍ 
V AKCI!

14. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S obaly se setkáváme na každém kroku, ale jak dobře jim opravdu rozumíme? OBALKO nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závo-dy vybraných partnerů kongresu.

Sledujte aktuální dění:
linkedin.com/company/atoz-packaging

Staňte se fanoušky:
www.facebook.com/kongresobalko

Rezervujte si 
své místo:
Magdaléna Jindrová
magdalena.jindrova@atoz.cz
+420 603 140 197
www.obalko.cz
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Vráta a mostíky
Doors & Dock Levellers

Zoradené podľa počtu zamestnancov v SRRanked by number of employees in SR
1/1

SLEDUJTE NOVINKY Z OBALOVÉHO TRHU v najobľúbenejšom časopise Svět balení, v pravideľnom newsletteri SB NEWS  a na sociálnych sieťach 

Kontakt: David Hloušek+420 731 800 390, david.hlousek@atoz.cz
Objednajte si časopis priamo na váš stôl: www.svetbaleni.cz/predplatne
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Obaloví odborníci sa stretnú znovu

1

SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4, 010 01 Žilinatel.: (041) 70 77 111, fax: (041) 70 77 131 spedos@spedos.sk, www.spedos.sk

62 DN 3,23 DN ● - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Spedos, Albany 
Door Systems, 

Teckentrup

Samsung, Logistické centrum 
Svätý Jur, Esa Logistika, 
FROST, Cargo partner..

1995

Ing. Andrej Kandera
Riaditeľ/Legal Executive

tel.: 0903 620 747
spedos@spedos.sk

2

OLYMPS DOOR spol. s r.o. 
A. Jedlika 4544, 945 01 Komárnotel.: (035) 77 31 094, fax: (035) 77 31 770 sales@olymps.com, www.olymps.com

30 DN DN DN ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● - ● ● - ● -

Olymps Door, Nice, 
Nassau, Bernal, 
Becker, Tecno

AWR Sládkovičovo, 
Schwartz Senec, Doprastav 
Bratislava, HAVI logistics, …

1991

Ing. Jozef Košult
Riaditeľ/Director 

tel.: (035) 77 31 094
sales@olymps.com

3
A D V E S s.r.o. 

Zlatovská 27, 911 01 Trenčíntel.: (032) 65 81 941, fax: (032) 65 81 940 trencin@adves.sk, www.adves.sk

29 DN DN DN ● ● ● ● ● ● - ● ● ● - ● ● - - ● ● ● ●
Adves A 42, 

Novoferm, Record, 
Peneder, Aktor

Matador 1993

Ing. Jiří Trnka 
Konateľ/Legal Executive 

tel.: (032) 65 81 941
trencin@adves.sk

4

Tyros Loading Systems SK, s.r.o. Šteruská cesta 21, 922 03 Vrbovétel.: (033) 77 31 572, info@tyros-loading-systems.skfax: (033) 77 31 571, www.loading-systems.sk

14 DN DN DN ● - ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● Loading Systems
Prologis, PPP, IMMOPARK,

Gebruder Weiss, 
MONDI SCP

2000

Ing. Ivo Luňák 
Konateľ/Legal Executive 
tel.: (+420) 602 148 164

i.lunak@tyros-loading-systems.cz

NR

Hörmann Slovenská republika s.r.o. Pestovateľská 1, 821 04 Bratislavatel.: (02) 48 201 071, fax: (02) 48 224 799 info.bts@hoermann.com, www.hormann.sk

DN DN DN DN ● - ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● Hörmann ProLogis, P3, 
Goodman, VGP 2004

Vlastimil Martinát 
Konateľ/Legal Executive 

tel.: (02) 48 201 071
info.bts@hoermann.com
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na najväčšie 
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Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC
Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme průmyslový podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, technolo-gicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC
Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při současné akcepta-ci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex food
Martin Dulava, LineArt group
Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta k její nové strategii a podobě v roce 2016. Case study této změny, od důvodů přes výzkum po detaily a výsledky této změny v emocích i číslech. 
+  další čtyři prezentace

sledujte www.obalko.cz +  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

PROČ OBALKO?
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13 500  čtenářů
x 3 inzerce

www.pharmaprofit.cz

#Č. 12, 9–10/2016, CENA 80 KČ 

www.pharmaprofit.cz
Diskutujte na 

www.facebook.com/
pharmaprofit
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LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Rozšíření sortimentu 
se semilské lékárně 

U České koruny vyplácí.

PHARMA FOKUS

14

Zaměřili jsme se na benefity 

i úskalí category managementu. 

PHARMA MONITOR

36

Rady odborníků výrazně 

ovlivňují prodeje ústní hygieny.  

20. října 2016 v Olomouci – 

5. kongres Pharma Profit

Nenechte si ujít!
Program na str.5-7

Recept na ziskovou lékárnu

Lubomír Calta:
Lokální marketing je pro lékárny 

velmi důležitý.

10
TVÁŘÍ V TVÁŘ

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Rozšíření sortimentu 
se semilské lékárně

U České koruny vyplácí.

Rady odborníků výrazně

ovlivňují prodeje ústní hygieny.  

20. října 2016 v Olomouci –

5. kongres Pharma Profit

Nenechte si ujít!
Program na str.5-7Obaloví odborníci vědí, kde se potkat...

PARTNEŘI NÁPOJŮ:

PARTNER WORKSHOPU:

 Registrujte se již dnes!www.obalko.cz/registrace Scanujte a  registrujte se přímo ve vašem mobilu

13. října odpoledne
Studentské fórumZapojme budoucí generaciPropojení studentů obalových oborů s čerstvými absolventy, kteří v oboru 

zůstali a profesionály s dlouholetou praxí.

13. října večer
Obalový Business MixerPříležitost pro networkingPo náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

14. října
Balení v akciPohled do zákulisí výrobyDruhý konferenční den tradičně proběhne BALENÍ V AKCI! Letos se můžeme těšit mimo jiné na provoz společnosti THIMM Packaging za spolupráce společnosti FANUC.

13. října večer
Ceremonie PackstarOcenění nejlepších obalůPo konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové soutěže 

PACKSTAR. Která obalová řešení byla vyhodnocena jako nejlepší?

13. října odpoledne
PivOBALKO
Nové možnosti baleníSeminář pro pivovary o výhodách různých typů balení od stáčecích 
linek přes etikety až po multipacky.

13. října v době oběda
Bizpack
Nové kontakty za 10 minutOpět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy v době 
oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s partnery kongresu.
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37 800  čtenářů
x 1 inzerce

10 500
náklad 
tohto 
čísla

Z obsahu...
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100 %
spája!

tovarapredaj.sk

ß

C025-16_TaP30.indd   1

04.08.16   18:54

zvolili najlepšienovinky roka str. 31
Rodičia pôjdu za deťmi str. 44
Ponúkame
pridanú hodnotu formou služby str. 26
Sladkosti nakupujedeväť z desiatich domácností str. 50
Sladkosti nakupuje

50
Sladkosti nakupuje
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 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:
STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

 ●  Inspirujeme české obalové profesionály 

 ● Debatujeme o budoucnosti českého  

a slovenského obalového průmyslu 

a nacházíme nejlepší cestu k úspěchům

 ●  Ukazujeme, že čeští profesionálové jsou 

talentovaní a dokážou velké věci

 ●  Zapojujeme budoucí generaci do současného 

obalového trhu

 ●  Nabízíme prostor pro networking, 
prohloubení stávajících a navázání 
nových kontaktů

4

13. října

Celodenní konference – ochutnávka programu

Dopolední sekce

Marketingová sekce Technologická sekce

Výzva jménem Rallye Dakar
Aleš Loprais, pilot

Rallye Dakar není jen o pilotech a jejich posádkách. Co vše obnáší transporty nejen vozů, ale i zázemí či zdravotní 

péče? Jak vše zabalit a ochránit před otřesy, pískem či slanou vodou?

+  další prezentace a panelová diskuse
sledujte www.obalko.cz

Video-pozvánku 
sledujte zde:

Je možné predikovat 
úspěšnost obalu?
Vlastimil Dejl, Engage Hill

Nástroj Colourmind společnosti Engage Hill umožňuje měřit asociace zákazníků pomocí  

barvové škály. V oblasti obalového designu vyhodnocuje například jedinečnost nebo 

soulad hodnot se značkou. To vše často dříve, než jsou obaly uvedeny na trh.

Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC

Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme průmyslový 

podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, technolo-

gicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC

Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při současné akcepta-

ci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace 

položek do budoucna?

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex food

Martin Dulava, LineArt group

Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta k její nové strategii a podobě 

v roce 2016. Case study této změny, od důvodů přes výzkum po detaily a výsledky této 

změny v emocích i číslech. 

+  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

+  další čtyři prezentace
sledujte www.obalko.cz

PROČ OBALKO?
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Obaloví odborníci vědí, 

kde se potkat...

PARTNER 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER WORKSHOPU:

PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ 
PARTNER:

Sledujte novinky o kongresu

Potkejte se 
s potenciálními 
klienty 
prostřednictvím 
speed-datingo-
vého systému.

13. října

Bizpack
Nové kontakty za 10 minut

Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy 

v době oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s part-

nery kongresu.

Která obalová řešení 
byla vyhodnocena 
přímo uživateli obalů 
jako nejlepší?

13. října večer

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové 

soutěže PACKSTAR. 

V neformální uvolněné 
atmosféře se můžete 
seznámit s pracovníky 
z vašeho oboru. Business 
Mixer je tu pro vás!

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer 

s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

Druhý 
konferenční 
den tradičně 
proběhne 
BALENÍ 
V AKCI!

14. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S obaly se setkáváme na každém kroku, ale jak dobře jim opravdu 

rozumíme? OBALKO nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závo-

dy vybraných partnerů kongresu.

Sledujte aktuální dění:
linkedin.com/company/atoz-packaging

Staňte se fanoušky:
www.facebook.com/kongresobalko

Rezervujte si 
své místo:

Magdaléna Jindrová
magdalena.jindrova@atoz.cz

+420 603 140 197

www.obalko.cz
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Významná média =  maximální vizibilita   

Propojenost kongresu OBALKO s dalšími produkty skupiny ATOZ Packaging 
a spolupráce s řadou mediálních partnerů zajišťuje maximální viditelnost kongresu 
i jeho partnerů.

OBALKO je silně propagováno v jeho sesterské publikaci Svět balení, která je 
zároveň hlavním mediálním partnerem kongresu, v elektronickém newsletteru 
SB NEWS i na webovém portálu www.svetbaleni.cz. Nově je kongres propagován 
i prostřednictvím sociálních sítí skupiny ATOZ Packaging.  

* ZÁSAH = počet čtenářů × počet inzercí propagujících partnery

21 000  čtenářů
x 4 inzerce

10 000 čtenářů
x 1 inzerce

35 000 uživatelů / měsíc

30 let tradice

3800 účastníků

Zásah: 753 500*

7000  
návštěvníků

26 600  čtenářů

 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI: STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

4
13. října

Celodenní konference – ochutnávka programu
Dopolední sekce

Marketingová sekce Technologická sekce

Je možné predikovat 
úspěšnost obalu?
Vlastimil Dejl, Engage Hill

Nástroj Colourmind společnosti Engage Hill umožňuje měřit asociace 
zákazníků pomocí  barvové škály. V oblasti obalového designu vyhodnocuje například jedi-
nečnost nebo soulad hodnot se značkou. To vše často dříve, než jsou obaly uvedeny na trh.

Posouvání limitů 
automatizace
Petr Duchoslav, FANUC

Přestaňme se skrývat za marketingové pojmy typu Industry 4.0. Vnímejme 
průmyslový podnik jako celek a identifikujme uzly, které má smysl automatizovat. Technicky, tech-
nologicky i finančně. Posouvejme a zkvalitňujme výrobu. Pojďme dělat evoluci, nikoliv revoluci!

Chytrý vývoj obalů 
pomocí 3D tiskárny
Antotnín Krejčí, Magna Exteriors

Je pro vás vývoj obalů noční můrou? Chcete z vývoje obalů udělat vaši výhodu a elimi-
novat zbytečná rizika? Chcete zůstat konkurenceschopní? Konečně zapojte do vývoje 
obalů moderní technologie. 3D tiskárna je řešením!

Vratné obaly jako 
prostředek  k prosperitě 
Martin Gallo, GEIS CZ

Vratné obaly využívány byly, jsou a budou. Kdy je jejich zave-
dení výhodné a kdy problém? Jaké jsou typické příznaky poruch řízení systémů 
vratných obalů?

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC

Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý 
design při současné akceptaci čárových kódů a čeho se přitom 
vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

Smartlabely pro měření
teploty a vlhkosti
Jan Bourek, OTK GROUP

Jedním z výstupů vývojového projektu Flexprint jsou chytré etikety 
(SmartLabely). Ty mohou najít uplatnění v segmentu logistiky, památkové ochrany 
či sledování podmínek ve výrobních halách. Prezentovány a diskutovány budou 
zkušenosti a výsledky testování.

Příběh Krajanky 
aneb nebojte se změn
Martin Kincl, Alimpex Food
Martin Dulava, Line Art Group

Příběh Krajanky tradiční české značky v průbehu let a cesta 
k její nové strategii a podobě v roce 2016. Case study této změny od důvodů přes výzkum 
po detaily a výsledky této změny v emocích i číslech. 

Design zítřka již dnes…
Gérard Caron, předseda Pentawards

Jak svět pracuje s novými technologiemi, materiály a nápady? Jaké jsou 
globální trendy v obalovém designu? To vše ze zkušeností předsedy poroty 
světové obalové soutěže Pentawards.

+  další prezentace sledujte na www.obalko.cz +  další prezentace sledujte na www.obalko.cz

+  panelová diskuse (sledujte www.obalko.cz)

Olmín = hvězdná inovace 
a flexibilní kreativita
Martin Hejl, THIMM Packaging
Jiří Berger, OLMA

Co všechno zahrnuje inovace, která je hvězdná? Proč je důležitá kvalita konstrukce sekun-
dárních obalů? Co opravdu znamená slovo flexibilní? O všechny tyto poznatky se s Vámi 
podělíme. Přijďte. Uvidíte.

Obnova značky prostřednictvím 
designu a materiálu
Katja Seidenschnur, Nestlé
Roman Tiefa, Nestlé

Jak přiblížit národní ikonu? Vyvinuli jsme nový obal, který se 
vrací ke kořenům a zároveň modernizuje značku čokolády ORION. Představíme sílu obalového 
designu, efekt  použitého materiálu a tak změnu vnímání kvality značky.

Jsme tady pořád: Modernizace 
tradiční české značky
Martina Pupcsiková, Rapeto

Pangamin je tradičním českým výrobkem od roku 1958. Přes nízké 
rozpočty malé české firmy, ale jako srdeční záležitosti majitele a týmu, 
v roce 2015 změnil logo, symboly, typ obalu i design. Ukázal tak, že je tady pořád.

Výzva jménem Rallye Dakar
Aleš Loprais, pilot

Rallye Dakar není jen o pilo-
tech a jejich posádkách. Co 
vše obnáší transporty nejen 
vozů, ale i zázemí či zdravot-
ní péče? Jak vše zabalit a ochránit před otřesy, pískem či slanou vodou?

Video-pozvánku 
sledujte zde:
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Obaloví odborníci vědí, 
kde se potkat...

PARTNER 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER WORKSHOPU: PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ 
PARTNER:

Potkejte se 
s potenciálními 
klienty 
prostřednictvím 
speed-datingo-
vého systému.

13. října

Bizpack
Nové kontakty za 10 minut
Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy 
v době oběda zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s part-
nery kongresu.

Která obalová řešení 
byla vyhodnocena 
přímo uživateli obalů 
jako nejlepší?

13. října večer

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové 
soutěže PACKSTAR. 

V neformální uvolněné 
atmosféře se můžete 
seznámit s pracovníky 
z vašeho oboru. Business 
Mixer je tu pro vás!

13. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer 
s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro net working.

Druhý 
konferenční 
den tradičně 
proběhne 
BALENÍ 
V AKCI!

14. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
S obaly se setkáváme na každém kroku, ale jak dobře jim opravdu 
rozumíme? OBALKO nabízí unikátní možnost navštívit výrobní závo-
dy vybraných partnerů kongresu.

Sledujte novinky o kongresu

Sledujte aktuální dění:
linkedin.com/company/atoz-packaging

Staňte se fanoušky:
www.facebook.com/kongresobalko

Registrujte se již nyní na www.obalko.cz/registrace

Magdaléna Jindrová
magdalena.jindrova@atoz.cz

+420 603 140 197

www.obalko.cz
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100%
spojuje!

47 520
čtenářů 
tohoto 
čísla
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Pozdrav 
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inspiraci str. 22
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následujte je str. 34
  PONT ukáže 

konkurenci
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Krmiva se zhlédla 

v lidské stravě  str. 48
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Kongres OBALKO přináší       dávku inspirace pro retail a FMCG...

Více na stranách 68 a 69

 Počet míst omezen, registrujte se již dnes!
www.obalko.cz/registrace

Scanujte a registrujte se 
přímo ve vašem mobilu

Design zítřka již dnes…
Gérard Caron, předseda Pentawards
Jak svět pracuje s novými technologiemi, materiály a nápady? Jaké jsou globální trendy v obalovém designu? To vše ze zkušeností předsedy poroty světové obalové 
soutěže Pentawards.

+ další prezentace a panelová diskuze

Marketingová sekce

Dopolední sekce

Technologická sekce

+  další 4 prezentace
+  další 4 prezentace

Proces balení na lince budoucnosti 
Július Mazán, Mondelēz International
Provedeme vás procesem vývoje a výroby obalů sušenek Oreo za využití plně automatizovaných balicích linek s důrazem na funkčnosti obalu a jeho kladné hodnocení zákazníkem.

 

V rámci doprovodného programu si nenechte ujít...

Olmín = hvězdná inovace 
a flexibilní kreativita
Jiří Berger, OLMA
Martin Hejl, THIMM Packaging
Co všechno zahrnuje inovace, která je hvězdná? Proč je důležitá kvalita konstrukce sekun-dárních obalů? Co opravdu znamená slovo flexibilní? O všechny tyto poznatky se s vámi podělíme. Přijďte. Uvidíte.

Jsme tady pořád: Modernizace tradiční české značky
Martina Pupcsiková, Rapeto
Pangamin je tradičním českým výrobkem od roku 1958. Přes nízké roz-počty malé české firmy, ale jako srdeční záležitosti majitele a týmu, v roce 2015 změnil logo, symboly, typ obalu i design. Ukázal tak, že je tady pořád.

Když čárový kód 
nechce prodat výrobek
Michal Bílý, GS1 CZECH REPUBLIC
Je existence datových nosičů nutná? Jak připravit zajímavý design při sou-časné akceptaci čárových kódů a čeho se přitom vyvarovat? Kam směřuje automatická identifikace položek do budoucna?

PivOBALKO
Nové možnosti balení
Seminář pro pivovary o výhodách různých typů balení od stáčecích linek přes etikety až po multipacky.

Ceremonie Packstar
Ocenění nejlepších obalů
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 
obalové soutěže PACKSTAR. Která obalová řešení byla 
vyhodnocena jako nejlepší?

632-16_Obalko_autoinz_ZaP_zari_240x340.indd   1

16.09.16   14:01

48 600  čtenářů
x 4 inzerce

826-16_obalko_2str_240x340.indd   1 21.11.16   12:46



Všem našim
partnerům

děkujeme!

4

2016

Partneři:

Akce skupiny:

5

2017
19.–20. října 2017 

Praha

Další akce pro vás

 ZLATÝ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
360

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:PARTNER
WORKSHOPU:

STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI 
EMAILOVÉ KOMUNIKACE:

PARTNER TECHNIKY: SPECIÁLNÍ PARTNER:

POD ZÁŠTITOU:


