OHLÉDNĚTE SE ZA NEJVĚTŠÍ OBALOVOU UDÁLOSTÍ ROKU

Kongres
plný inspirace
a zkušeností

5
Přednášky, čísla, přínosy, hodnocení, fotografie:
vše o průběhu 5. ročníku na 20 stranách
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Reportáž
Kongres OBALKO už pátým rokem neodmyslitelně patří k podzimu. Letošní jubilejní pátý ročník jasně prokázal, že bez něj si už říjen
ani nedokážeme představit. I letos kongres splnil své hlavní poslání, tedy přivedl obalové profesionály na jedno místo, propojil je,
představil novinky a trendy, které hýbou obalovým světem a bez nichž se zkrátka už neobejdeme.

Editorial

Zvolená témata kongresu OBALKO
hodnotím celkově jako:

Rozdělení účastníků podle pozic:
Juiorní pozice 27 %
Rozdělení účastníků podle pozic:

Ředitel, jednatel 23 %

Juiorní pozice 27 %

Ředitel, jednatel 23 %

Konferenční prostory čestlického hotelu letos přilákaly téměř čtyři stovky odborníků, z čehož více než 60 % tvořili uživatelé obalových
řešení. Jsme potěšeni, že si kongres ke svým letošní půlkulatinám nadělil rekordní počet návštěvníků z různých oborů.
Každoročně se snažíme zvyšovat laťku výš, výjimkou nebyl ani letošek. OBALKO nabídlo bohatý a informačně nabitý program,
z něhož si vybrali, doufáme, všichni. Dopolední sekce určená pro všechny účastníky přinesla nesmírně zajímavé prezentace a diskuze
a vnesla nám tam trochu pohled do budoucnosti. Odpoledne si pak na své přišli odborníci na technologie i marketingoví kouzelníci.
Samozřejmě nechyběl seminář PivOBALKO o výhodách různých typů balení. Mladá generace se představila
v rámci Studentského fóra, které má za ambici propojovat studenty obalových oborů s potenciálními
zaměstnavateli a odborníky z oboru.
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.
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Iva Werbynská
group manager ATOZ Packaging
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Velmi přínosné
a zajímavé 32 %
Aktuální
a užitečné 61,3 %

A jak to celé proběhlo? To se dočtete na následujících stranách.
Přeji příjemné čtení!

„A je to
zabaleno!“

Nepřínosné 1,3 %
Průměrné 6,7 %
Zvolená témata kongresu OBALKO
hodnotím celkově jako:
Velmi přínosné
a zajímavé 32 %
Nepřínosné 1,3 %
Průměrné 6,7 %
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OBALKO 5:
Očima fotografů

Letošní, jubilejní ročník kongresu OBALKO byl zajímavý nejen posluchačsky, ale na své si přišly i oči.
Přinášíme vám proto průběh obalové konference tak,
jak ho zachytily naše fotoaparáty.

Fotogalerii kongresu OBALKO najdete na stránce:

http://obalko.cz/obalko-5/
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Během dopoledne se návštěvníci přenesli do světa bioplastů. Svůj pohled
na problematiku představili členka

5

představenstva Nafigate Corporation

Pátý ročník kongresu OBALKO, konaný pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zahájil Jeffrey Osterroth, generální

patřil Jiřímu Berouskovi, který účastníky

ředitel pořádající společnosti ATOZ Group, spolu s Ivou Werbynskou, group managerkou skupiny ATOZ Packaging, a Ivetou

na pár minut přenesl do cirkusu.

Konference

Reportáž

Lenka Mynářová a ředitel oddělení controllingu a analýz společnosti EKO-KOM
Petr Balner. Závěr dopoledního bloku

Křížovou, šéfredaktorkou časopisu Svět balení. Po nich účastníky kongresu pozdravil Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM
Packaging, která byla zlatým partnerem letošního ročníku.

Inspirativní
dopolední
sekce
Společná dopolední sekce začala dvěma přednáškami, po nichž následovala panelová diskuse na téma Bioplasty – budoucnost pro nové
generace? V době oběda pak obdobně jako loni
probíhala desetiminutová speed-datingová setkání Bizpack.
Odpoledne bylo zasvěceno odborným prezentacím ve dvou sekcích: marketingové a technologické. Prezentace byly spojeny i s názornými
videi a případovými studiemi.
Na letošním ročníku samozřejmě nechybělo
ani Studentské fórum, na němž se současní
studenti mohli setkat s absolventy již pracujícími v oboru. Na kongresu byly také představeny zajímavé studentské obaly. Tradicí se
stal i 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 partneři
kongresu a zároveň zde o přestávkách bylo
připraveno občerstvení. Společnost DS Smith
pojala kongres ozdravně a účastníkům nabízela
čerstvě vymačkaný pomerančový džus, jehož
oranžová barva nádherně ladila s logem firmy.
Před účastníky pózovaly i manekýny v oděvech
z etiket z OTK GROUP.
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Po konferenční části byli účastníci pozváni na
slavnostní galavečer moderovaný Janem Smetanou, kde byli vyhlášeni vítězové již třetího ročníku soutěže o nejlepší obalové řešení roku 2017
– PACKSTAR. Poté byl pro účastníky kongresu

a galavečera připraven společenský Obalový Business Mixer, ve foyer zároveň probíhaly zábavné
výherní soutěže na stáncích partnerů kongresu.
Na druhý kongresový den bylo připraveno tradiční Balení v akci, tedy návštěvy výrobních závodů, tentokrát provozu THIMM Packaging ve
Všetatech ve spolupráci se společnostmi FANUC
a EKO-BAL.

Po stopách
bioplastů
V první dopolední přednášce na téma Bioplasty
– budoucnost pro nové generace obalů představila Lenka Mynářová, členka představenstva
společnosti Nafigate Corporation, svět bioplastů
a nanovláken . Posluchači se z jejího poutavého
vyprávění dozvěděli, jak se dostat z Prahy až na
konec světa a jak obstát v konkurenčním prostředí v oblasti vývoje bioplastů.

Osterroth, generální ředitel pořádající
společnosti ATOZ Group, Iva Werbynská,
group managerka skupiny ATOZ Packaging,
a Iveta Křížová, šéfredaktorka časopisu
Svět balení.
Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM
Packaging, zlatého partnera kongresu

Petr Balner

Bioplasty
na poli
recyklace

Lenka Mynářová

Účastníky kongresu přivítali Jeffrey

Podělila se rovněž o svoje zahraniční zkušenosti,
zejména pak o postřehy z podnikání v Číně.
„Čína je nejtěžší trh na světě, podniká se tam
nesmírně těžce,“ zdůraznila. „Nepodléhejte
nikdo iluzím, že je to jednoduchý trh. Zdaleka
to není dáno jen kulturními rozdíly. Číňané
si jsou velmi dobře vědomi své velikosti a významu. Navíc jsou mimořádně pragmatickými
obchodníky,“ dodala s tím, že v Číně je ale pro
její podnikání všechno: vstupní surovina, poptávka i vládní podpora.
Přednáška byla pro účastníky nesmírně zajímavá a po skončení dopolední sekce se na
Lenku Mynářovou stála doslova fronta.

Lenka Mynářová rovněž představila posluchačům technologii Hydal, která získala v roce 2015
technologického Oscara, jak se nazývá ocenění
od světové agentury Frost & Sullivan vyhodnocující přínos nových poznatků pro rozvoj lidstva.
Jako první na světě využívá v průmyslovém měřítku 100% odpad – použitý fritovací olej – pro
výrobu biopolymeru PHA. Technologie je energeticky zcela soběstačná. „Je to technologie,
která má bez jakéhokoliv přehánění potenciál
změnit svět,“ soudí Lenka Mynářová, která stála
u jejího zrodu.

Po referátu Lenky Mynářové následovala přednáška Petra Balnera, ředitele oddělení controllingu a analýz společnosti EKO-KOM: Bioplasty
versus recyklační společnost. Upozornila na to,
že cílem Evropské unie je navyšovaní recyklačních kvót pro jednotlivé obalové materiály, tedy
i plasty, a ambice stát se recyklační společností.
Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při další
podpoře a vývoji biodegradabilních materiálů
společně s hledáním vhodných způsobů jejich
využití a recyklace. Podle Petra Balnera chce
Evropa transformovat své hospodářství z lineárního na oběhové, snížit závislost EU na dovozu
surovin a najít nové pracovní příležitosti. „Pro
dosažení cílů EU v oblasti oběhového hospodářství a maximalizace recyklace jsou bioplasty
z hlediska svého výskytu téměř bezvýznamné,“
uzavřel Petr Balner.

Po dvojici prezentací následovala poutavá diskuse obou přednášejících, z níž vyplynulo, že
oběma jde o totéž: připravit lepší budoucnost
pro planetu.

Jak zabalit
cirkus?
Závěr dopolední sekce patřil Jiřímu Berouskovi,
majiteli Národního cirkusu Originál Berousek.
Ve své přednášce Jak ve dvou dnech přestěhovat cirkus? přenesl kongresový sál do prostředí
cirkusového šapitó a v sále vykouzlil příjemnou
atmosféru. Mimo jiné promítl krátké video,
kde bylo názorně vidět, jak jde cirkusákům při
stavbě i bourání cirkusu práce od ruky. Dotkl se
i problematiky logistiky a přepravy cirkusu, jeho
techniky a zvířat, nechyběly zajímavé historky
z příprav představení a tipy na rychlé balení.
Seznámil účastníky i s personálními problémy,
které cirkus doprovázejí. Poodhalil, jak vypadá
cirkus za oponou, s jakými technikami pracuje
a jaké má zázemí. Přinesl i srovnání s jinými
zahraničními cirkusy, oproti kterým Cirkus Berousek sice finančně pokulhává, ale pokud jde
o um a rychlost balení a přepravy, mají jeho zahraniční kolegové co dohánět.

Jiří Berousek

Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/kongresobalko
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Odpolední program – marketingová sekce
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Reportáž

Odpolední program marketingové sekce, moderované šéfredaktorkou časopisu Svět
balení Ivetou Křížovou, na konkrétních příkladech ukázal, jak pracovat s velikostí
balení, s limitovanými edicemi, instore komunikací a mnoha dalšími nástroji.

Obal:
klíčový
faktor
úspěchu
nových
produktů
Obal už dávno není jen materiálem sloužícím
k ochraně výrobku. O tom přesvědčovala účastníky
své přednášky Romana Duníková, client business
partner výzkumné agentury Nielsen. „Výsledky
naší analýzy potvrzují, že obal je doslova a do písmene černým koněm marketingu a jedním z klíčo-

Romana Duníková, Nielsen

vých faktorů ovlivňujících úspěšnost novinek uváděných na trh,“ zdůraznila. Ve své prezentaci pak
předvedla reálný příklad toho, jak inovace v oblasti
obalu může ovlivnit nejen samotnou značku, ale
i změnit celý segment, nebo dokonce vytvořit
úplně novou kategorii. Design obalu je podle ní
často opomíjený nástroj v porovnání s médii a obchodními promocemi, zasáhne 100 % možných
kupujících v místě prodeje, tj. tam, kde probíhá
50–80 % nákupního rozhodování. Další segment
trhu může výrobci přinést i nový typ obalu. Příkladem může být sáček s dětskou přesnídávkou, který
doslova raketově zaplavil během několika málo let
trh a vytlačil klasické skleničky či kelímky.

v čem konkrétně byla chyba. Co mě trápilo ze
všeho nejvíc, byl potenciální pokles prodejů,
riziko ztráty reputace a dobrého jména, což je
nevyčíslitelné,“ prozradil CEO společnosti Bohemia Apple Štěpán Chára. Obrátil se proto na
Jiřího Raka, key account managera společnosti
Smurfit Kappa, aby společně našli záchranné

uvedl prezident agentury POPAI Central Europe
Daniel Jesenský. Prozradil, jak s pomocí POP komunikace nejlépe vyrušit, zaujmout a prodat. Podělil se s posluchači o teorii i o praktické příklady
vedoucí ke zvýšení prodejnosti. „V obchodě hraje
klíčovou roli čas a potřeba nepřemýšlet. Pokud
u vás zákazník ztratí pojem o čase, je mu u vás
Barbora Fořtová, Nestlé Česko, Michaela
P. Thomas, Butterflies & Hurricanes

Štěpán Chára, Bohemia Apple,
a Jiří Rak, Smurfit Kappa

Jak
redesign
prodal
chuťový
zážitek?
Příběh redesignu obalu na známé bonbony JOJO
přišly představit dvě dámy. Barbora Fořtová, brand
manager JOJO, Nestlé Česko, vysvětlila, proč se
společnost Nestlé rozhodla oslovit Michaelu P.
Thomas, generální ředitelku Butterflies & Hurricanes. Společně pak hledali cestu k cíli: odlišit se
na místě prodeje, posílit vnímání značky a zvýšit
prodeje. Designéři podrželi tradiční dominantní
žlutou barvu sáčku, který kromě grafiky vylepšili
i konstrukčně – sáček je opakovaně uzavíratelný
a sám stojí. Na sáčku je rovněž výrazně komunikován slogan „velký podíl ovoce“, což má evokovat
kvalitu a chuťový požitek. A jak redesign zafungoval v praxi? Podle prezentujících výborně. Čísla
prokázala prodeje na úrovni TOP 10 výrobků JOJO
po třech měsících od uvedení na trh.

Po stopách
instore
komunikace
Zájemci o informace ze světa POS/POP médií si
také přišli na své. Do tajů instore komunikace je

řešení. Jak se jim to povedlo, se mohli účastníci
kongresu OBALKO dozvědět z jejich interaktivní
prezentace. Výsledkem je nyní přepravka, která
je ve všech ohledech stabilní. Oba prezentující
se shodli na tom, že obal opravdu prodává. Slova
podložili i čísly: reklamace poklesly o 70 procent
a úspora na nákladech je o 2,5 milionu korun.
Díky kvalitnímu obalu je navíc možné zboží
transportovat i za hranice.
Daniel Jesenský, POPAI CE

fajn. A to je ideální,“ řekl. POP komunikace by ale
podle něho vyrušovat k dobré nabídce, ale neplýtvat časem zákazníků. Podle Daniela Jesenského je
95 % našeho nákupního rozhodování nevědomé,
pokud se výrobku nepodaří zaujmout zákazníka
během dvou vteřin, ztrácí pozornost ve prospěch
ostatních věcí v okolí.

Partnerství
přinášející
ovoce
Nárůst reklamací, natlučená jablka, obavy z finanční ztráty i ze ztráty zákazníků. S těmito
problémy se před časem potýkala společnost
Bohemia Apple. Na vině byly špatné, nevyhovující přepravky, které se zkrátka neudržely na
paletách ani v regálech. Vysoká kvalita jablek
byla v tu chvíli prodejci upozaděna a firmě se
začaly vracet plné kamiony. „Neměli jsme prostě dobrý obal a nejhorší bylo, že jsem nevěděl,

Personalizace zvýší
prodeje
V téměř divadelní show převedl svoji přednášku o digitálním potisku kartonů Petr Kaczor,
regional sales manager společnosti THIMM
Packaging. V jeho prezentaci nechyběl humor,

Petr Kaczor, THIMM Packaging

soutěže o propisky a zejména zajímavá fakta
o personalizaci obalů. Na příkladu e-shopu
SpokojenýPes.cz ukázal, že krabice není jen
přepravní obal, díky technologii digitálního
potisku je možné ji personalizovat a povýšit ji
tak na nositele emocí a významnou podporu
značky. Konec neosobních objednávek – zákazník chce personalizované sdělení a obal. Prozradil, jak zafungovaly krabice se jmény zákazníků
v e-shopu, jak zvýšily prodej a jaké jsou další
přínosy personalizace obalů. Přítomným ukázal
i další příklady personalizovaného tisku, který
THIMM Packaging realizoval. Velkým přínosem je podle něj pro společnost v současnosti
největší a nejrozšířenější inkjetový stroj HP
T1100S, kterým THIMM Packaging disponuje.

tiskáren má dnes problém s neustálým tlakem
na cenu výroby etiket a obalů. Platí to pro flexotiskařské provozy, ale i pro digitální tisk, který se
prosazuje ve stále větší míře. Stejně tak se dnes
výrobci potýkají s důsledkem neustálého snižování cen zboží pro koncové zákazníky. I z tohoto
začarovaného kruhu však vede cesta a o tom
také byla tato přednáška.

Variabilní
obaly
Na téma personalizace obalů pohovořil i Martin
Bělík, marketing & sales specialist společnosti
DataLine Technology. „Personalizace a variabilní data nejsou už dávno pouze různá jména
na etiketách,“ řekl. Ve své prezentaci ukázal
řadu názorných příkladů, seznámil účastníky
s nejnovějšími trendy současnosti a porovnal

Anna Hábová, Printintin, Aleš Veselý, Indigoprint

Jak vybočit
z řady?
Kreativním
obalem!

Poslední minuty smrště prezentací v hojně
navštívené marketingové sekci patřily Aleši
Veselému, obchodnímu řediteli a spolumajiteli
Indigoprint, a Anně Hábové, zakladatelce společnosti Printintin. Společně představili projekt tří studentek, které si splnily sen a založily
printintin – malé online papírnictví a grafické
studio v jednom. K realizaci snu si přizvaly na
pomoc společnost Indigoprint, která jim ukázala, jak zaujmout klienty a co všechno umějí
digitální stroje. Aleš Veselý se na přednášku
vybavil řadou konkrétních příkladů a vzorků,
Martin Bělík, DataLine Technology
účastníci tak mohli na vlastní oči vidět, jak
situaci v zahraničí a u nás. Vyzdvihl, že díky s personalizací marketingově kouzlit. A donovým digitálním technologiím už obaly a vý- konce i v malém nákladu. Anna Hábová rovněž
robky nemusí být nudné, mohou hrát barvami přinesla ukázku svých vysněných papírenských
a přitahovat pozornost na regále. Investice do výrobků a přítomným dokázala, že kvalita se dá
personalizace a digitálního tisku se podle něj dělat i při omezeném rozpočtu.
zaručeně vyplatí, odliší výrobek od konkurence
a dovolí výrobci také zvýšit jeho cenu. „Obal se
stává i reklamou,“ shrnul. Neopomněl zmínit
ani potřebu propojení s virtuálním světem internetu. Z jeho slov také vyplynulo, že mnoho
Reportáž v PDF formátu a další zajímavé
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz
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Odpolední program – technologická sekce

5

Reportáž
Hojně navštívená technologická sekce
tentokrát zdůraznila nezbytnost automatizace jako reakci na nedostatek a nekvalitu pracovníků, zazněla však i kritika
jejích dodavatelů. K automatizaci patří
i důsledná práce s daty a jejich získávání.
Jako při minulých ročnících publikum
reagovalo po vystoupeních řadou dotazů
na řečníky.

Senzory,
verifikovaná
data
a kapacity
Filip Plevač vyšel v prezentaci o reálných aplikacích v obalovém businessu ze svých dřívějších
dlouholetých zkušeností vrcholového manažera
společnosti Moravia Cans, která má v některých
segmentech až desetinu evropského trhu. Podmínkou efektivity je podle něj osazení linky měřicími prvky materiálů i energie na více místech,
včetně například tenzometrických senzorů, které
detekují, zda šel úderu lisu do hliníku nebo naprázdno. Takto verifikovaná data musí být k dispozici všem – je potřeba zároveň zabránit, aby se

Filip Plevač
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data zadávala zbytečně vícekrát. Manažer musí
zejména v situaci naplnění kapacity přemýšlet,
kterou linku použít pro kterou zakázku, a být
ochoten i vzdát se méně ziskové zakázky, aby si
uvolnil kapacitu pro ziskovější. Filip Plevač zmínil například opuštění části vysoce konkurenčního evropského trhu ve prospěch trhu severoafrického. Pokud jde o tzv. Průmysl 4.0, jde podle
něj především o kombinaci a aplikaci postupů,
které byly v principu známy již dříve.

Výhody
digitálního
preprintu
Digitální tisk jako svět možností pro zákazníky
krátce představil Tomáš Kugler, account manager společnosti Hewlett-Packard, a předal
slovo Taneru Aykoclarovi, sales managerovi
tiskárny Christiansen Print, specializující se na
preprint vlnité lepenky s roční tiskovou kapacitou 450 mil. m2. Tiskárna se dvěma německými a jedním francouzským provozem využívá
mj. dosud největší digitální preprintový stroj,
termální inkjetový HP T1100S se šířkou tisku
2,8 m. Mezi zákazníky patří společnosti Smurfit Kappa, DS Smith, Mondi či Thimm, export

Pavel Hrdina, EUROPASTA SE

Zhoršuje
se kvalita
i termíny
O výhodách a úskalích automatizace mluvil
opět po čtyřech letech Pavel Hrdina, generální
ředitel společnosti EUROPASTA SE. Automatizaci
ilustroval zejména na budování nového skladu.
Preferuje místní stabilní dodavatele – již jim
zkrachovali tři dodavatelé technologie, a jedno
zařízení kvůli tomu museli i rozebrat, a to pro
nedostupnost servisu a náhradních dílů. Doporučuje nebudovat výtahy do pater a výrobu
i další toky umísťovat liniově. V automatizaci
preferuje co nejširší škálovatelnost, ale malé
množství přestaveb – nejefektivnější je na jeden
typ výrobku. Vícenáklady na etapizaci automatizace jsou (zejména u skladů) značné, proto je
lepší projekt připravit a poté jej uskutečnit najednou. Jedním z dilemat je rozměr paletových
míst – pokud se vybudují napevno, při případné
změně například velikosti palet se drasticky
sníží kapacita skladu. Podle Pavla Hrdiny se
snižuje disponibilita a kvalita dodavatelů robotizačních zařízení a nejsou plněny termíny.

Tomáš Kugler, HP

činí kolem 30 %. T. Aykoclar zdůraznil výhody
digitálního preprintu, včetně malých nákladů
různých formátů, čárových a bezpečnostních
kódů či personalizace. Předpokladem je ale
digitální workflow typu MLPA (multi lane print
architecture). Mezi konkrétními příklady zmínil
kampaň Řekni to s Pepsi (emoji) a propojení tiskových výstupů s digitálním virtuálním světem,
například formou tzv. rozšířené reality. Prezentace byla prokládána vzorky tiskových výstupů.

Fauquet Arnaud, DS SMITH Packaging

zejména tzv. EOL, tedy automatizaci na obalovém konci linky, ve středu jeho pozornosti přitom bylo sekundární balení do vlnité lepenky
od jeho vytváření a seskupování až k paletizaci,
včetně plnění zboží do obalu a jeho uzavírání,
při rychlosti 1–60 balení za minutu. Volba řešení závisí mj. na tom, kolik je na automatizaci
volného prostoru, nebo na typu primárního balení. Výsledkem je zejména zrychlení výroby, redukce odpadu, zvýšení produkce a optimalizace
balení. Fauquet Arnaud zmínil rovněž sdružení
CAPEX (Corrugated packaging & end of line
machine association), které v rámci svých aktivit
nabízí software a simulační nástroje pro analýzu
celkových nákladů vlastnictví (TCO).

Když balič
nerozumí
česky
Iva Havlíčková, manažerka pro klíčové zákazníky
společnosti Ekobal, představila projekt pro společnost Vitana: manipulační a balicí linku nejen
na POS stojany. Naplněné stojany o hmotnosti
10–50 kg jsou na minipaletkách dvou rozměrů
(tři nebo čtyři na europaletu) pomocí speciálního třířetězového dopravníku délky 6 m a výšky

S automatizací poradí
i CAPEX
Jak může automatizace na konci výrobního
procesu přispět k dosažení vašich cílů? ptal se
Fauquet Arnaud, global business developer
společnosti DS SMITH Packaging. Věnoval se

Iva Havlíčková, Ekobal

350 mm baleny do stretch fólie na upravené
ovinovačce WMS Automatic. Pak jdou dopravníkem k ručnímu zabalení na europaletu a znovu
jako celek do ovinovacího stroje. Za hodinu
linka zabalí 16–20 minipaletek, roční úspora
činí 150 000 Kč, a přestože investice nemá rozumnou finanční návratnost investice, snížení
nárazových požadavků na pracovní sílu, zmenšení chybovosti a zlepšení kvality balení byly pro
zákazníka dostatečnými benefity.

3D tisk
a inovace
ve výrobě
O 3D tisku mluvil Tomáš Michálek, majitel společnosti MakersLab. Ta vznikla v objektu Paralelní Polis v Praze, provozuje patnáct 3D tiskáren
a hodlá vybudovat „farmu“ se 100–200 tiskárnami. Za úzké místo označil nabídku materiálů
pro 3D tisk, i když dnes nabídku tvoří škála materiálů od pryskyřic přes kovy po termoplasty.
Z plastů jsou používány zejména ABS, rostlinný
PLA, PET, nylon, PC. PLA je pro tisk nejlepší, ABS
zase vydrží vyšší teploty, ale větší objekty z něj
mají tendenci se kroutit. Kovy vyžadují velké 3D
tiskárny s ochrannou dusíkovou atmosférou. Návrhy jsou připravovány pomocí softwaru Slicer.
Obalovému průmyslu mohou 3D tiskárny sloužit
například v návrzích obalů samotných (jako jsou
třeba tvary lahví), forem pro výrobu obalů, návrzích fixací, případně i tvarů výrobků, které při na-

Jiří Hopp, Emco

Tyčinky
do krabiček
V rámci prezentace Robotizace v potravinářském
a obalovém průmyslu po úvodním seznámení
se společností Fanuc a její současnou nabídkou
z úst Marka Hykla mluvil Jiří Hopp, vedoucí výrobního závodu společnosti Emco v Hrdlech,
o automatizaci manipulace a ukládání potravinových tyčinek z přísunových dopravníků od horizontálních baliček do displejů či krabiček. Na
instalaci se podílela i společnost Viking Mašek.
Dva deltaroboty zde balí 120 000 tyčinek za
směnu, jde o 60 naložení za minutu. Vzhledem
k limitovanému prostoru pro zástavbu balicí části
linky bylo robotické pracoviště již od začátku jediným možným řešením, investice ušetřila šest
operátorů na jednu výrobní směnu. V současné
době firma připravuje automatizaci nakládání sušenek do blistrů s deseti roboty M-2iA/3SL R-30iB
a jedním M-710iC/50 R-30iB, řízenými pomocí
FANUC iR Vision. Výkon linky bude 720 000 sušenek za směnu, projekt ušetří tucet operátorů
na směnu a umožní zavést třetí směnu, kterou
dosud nebylo možné pro nezájem lidí naplnit.

Tomáš Michálek, MakersLab

vrhování obalů ještě nejsou k dispozici, ale i pro
případnou výrobu samotných dílů do obalových
strojů, zejména pro nouzové krátkodobé řešení,
dokud nebude k dispozici nový díl. Oproti jiným
technologiím neznamená složitější tvar u 3D
tiskáren vyšší cenu oproti jednoduššímu tvaru.
Prezentaci doplnila živá ukázka 3D tiskárny.

Reportáž v PDF formátu a další zajímavé
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz
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Propagace, schůzky

přínosné desetiminutovky
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Podobně jako loni slavily i na pátém ročníku kongresu OBALKO úspěch desetiminutové schůzky BizPACK u stolků v oddělené části restaurace Astra v přízemí Aquapalace
Hotelu Prague. Proběhly v polední pauze od 12h45 do 13h45, aby účastníci schůzek
nezmeškali prezentace dopoledního ani odpoledního programu kongresu. Na
dodržení časového limitu dohlíželi pracovníci pořadatelské společnosti ATOZ Group.

Stánky partnerů
lákaly pozornost
Ceníme si našich partnerů. Bez jejichž pomoci by se kongres OBALKO neobešel.
Ve foyer hotelu proto mají možnost prezentovat to nejlepší ze své tvorby a umu.
Houfně navštěvované partnerské stánky byly i letos pro akci velkým přínosem.

Na schůzky se mohli předem zaregistrovat
především partneři kongresu, kteří mohli díky
přístupu k seznamům účastníků ještě před začátkem kongresu navrhnout vybraným firmám
schůzku. Tuto možnost ovšem měli také účastníci kongresu, kteří mohli předem vyjádřit své
přání, se kterým partnerem akce by se chtěli
setkat. Partneři kongresu přitom obvykle nabízeli 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 čtyřicet schůzek, což bylo přibližně 90 % naplánovaných. O spokojenosti
partnerů a účastníků svědčí výsledky průzkumu
mezi nimi. Nadpoloviční většina dotázaných
hodnotila uskutečněné schůzky za přínosné.

Schůzky, Balení v akci

BizPACK:
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Slavnostní

galavečer odhalil
vítěze PACKSTAR

PivOBALKO
plné zkušeností
Seminář

Již podruhé se v rámci kongresu OBALKO konal
seminář PivOBALKO, který je určen pro zástupce
pivovarů a kde se mluví o trendech a inovacích
v baleních tohoto stále oblíbenějšího nápoje.
Seminář byl organizován ve spolupráci s Českým
svazem pivovarů a sladoven a opět jej moderoval
Pavel Kučera ze Zemského pivovaru. Na úvod vystoupil Michal Elšík z výzkumné agentury Nielsen,
který představil nejnovější vývoj v oblasti českého
maloobchodu a specifik lokálního pivního trhu.
Martina Ferencová z Českého svazu pivovarů
a sladoven mluvila o nejnovějších trendech ve
spotřebě piva v tuzemsku i zahraničí. Následoval
Petr Šikýř z EKO-KOMu, který připomněl zákon
o obalech a povinnosti z něj vyplývající pro lahve,
multipacky a další obaly piva, zejména povin-

nosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Irina Laevskaya představila inovace v balení piva
v Plzeňském Prazdroji a nebála se ukázat nejenom best cases, ale i pár nezdarů. O tom, co vše
předchází výběru lahve a návrhu pivní etikety i bez
nákladných výběrových řízení na grafickou agenturu mluvila Kateřina Šípková z OTK společně se
zástupci z Pivovaru Hubertus. Lukáš Ernst ze Smurfit Kappa navázal a mluvil o tom, jakým směrem se
pohne technologie balení v tomto odvětví. Na závěr
semináře jsme se Leošem Máslem, ze společnosti
THIMM Packaging, nechali inspirovat a objevovali
přidanou hodnotu digitálně potištěných obalů.
Zjistili jsme, jak pomocí digitální technologie tisku
personalizovat obaly na pivo a jakým způsobem
může tato technologie zvýšit prodeje.

Do finále se probojovalo celkem 22 exponátů.

Bezprostředně po skončení kongresu OBALKO
se v hlavním sále hotelu konal slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 3. ročníku soutěže
PACKSTAR. Provázel jím známý moderátor České
televize Jan Smetana, který se své role včetně improvizací zhostil výborně.
Třetí ročník PACKSTAR byl vyhlášen v lednu a nominace byly uzavřeny na konci dubna. Přihlášeno
bylo rekordních 86 exponátů rozdělených do
sedmi kategorií. Odborná komise poslala do finále na dvě desítky z nich, o konečném výsledku
rozhodli sami koncoví uživatelé obalů.

Na slavnostní galavečer byli pozváni zástupci
všech přihlašovatelů soutěžních obalů, a měli tak
výjimečnou příležitost navázat přátelské, odborné
i komerční vztahy s jinými obalovými odborníky.
Letos se poprvé v historii soutěže udělilo i ocenění DESIGNSTAR. To udělila část poroty – ta část
porotců, která se zabývá a žije designem. Vybrala
tři obaly z řad spotřebitelských balení, která jim
přišla designově nejzajímavější.
Partnerem letošní ceremonie byla již tradičně autorizovaná obalová společnost (AOS) EKO-KOM.

Večerem provázel moderátor Jan Smetana.

Účastníci kongresu OBALKO si mohli všechny oceněné produkty prohlédnout.
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Seznam všech vítězů a více detailů o soutěži
najdete na www.packstar.cz
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Obalový Business Mixer

Večer plný zábavy Na návštěvě

a networkingu

20. října se již tradičně vypravili účastníci v rámci Balení v akci, součástí kongresu

Po slavnostním galavečeru, na němž byly uděleny ceny nejlepším obalům 3. ročníku soutěže
PACKSTAR, čekal na účastníky obou akcí oddechový Obalový Business Mixer. K neformálním
setkáním nad dobrým jídlem a pitím zahrála kapela Anny Würtherlové, zazpívala Tereza Staňková.

OBALKO, do výrobního závodu THIMM Packaging ve Všetatech. Letos uveřejnili
několik novinek a tak byli návštěvníci zvědavi, co všechno uvidí.

Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu:
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v THIMM Packaging

https://www.facebook.com/kongresobalko

Společnost je součástí německé skupiny THIMM
a tak byla pověstná německá preciznost vidět
ve všech částech exkurze. Ve Všetatech uvítal
návštěvníky exkurze Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM Packaging, jednoho z nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky.
Seznámil účastníky se základními údaji o společnosti. Následovala kratší prezentace společnosti FANUC o robotech nasazených ve zdejším
provozu zejména při paletizaci. Návratnost většiny z téměř půl milionu robotů FANUC, které
dnes pracují ve světě, je nanejvýš do dvou let.
Poté se účastníci rozdělili na několik menších
skupin a vyrazili se sluchátky na prohlídku výrobních a skladových prostor i zázemí firmy. Hlavní
novinkou je letos dokončená skladovací hala,
která je tak velká, že by v ní mohl parkovat Airbus A380 (pozn. délka letadla 72,72 m a rozpětí
79,75 m). Nahradil se tak dosavadní sklad ve 20
km vzdálené Úžici a tím odpadnul mezičlánek na
cestě k zákazníkům. Jenom díky tomu se minimalizovalo riziko poškození palet i přepravova-

ných obalů a zákazníkům mohou být doručeny
palety s perfektně vyrovnaným zbožím.
Účastníci si rovněž prohlédli nové centrum lepiček pro výrobu sofistikovaných obalů z vlnité
lepenky. Součástí lepičky jsou agregáty pro vlepování silikonových pásek do obalů. Ty fungují
jako oboustranné lepicí pásky a využívají se například pro uzavírání u obalů pro e-commerce.
Další možností je nanášení lepidla, které se
potáhne páskou, ta se v případě potřeby (např.
při opětovném použití obalu pro zaslání zpět)

strhne a obal se zalepí. Naopak snadné otevírání uzavřených obalů v místě určení umožní
odtrhovací páska, kterou lze již na stroji do
obalu vlepit. Tzv. „wrap rage“, míra frustrace spotřebitele z obtížného otevírání se tak eliminuje.
Dle slov pana Hejla, firma v roce 2016 vyrobila
140 mil. m2 vlnité lepenky, což je plocha, která
by třikrát zakryla přehradu Lipno, a dosáhla obratu 1,4 miliardy Kč. Zároveň je již popáté nositelem titulu „Zaměstnavatel regionu 2016 pro
Středočeský kraj“ a sedmou nejlepší firmou
v této soutěži v České republice. Příští rok čeká
účastníky Balení v akci několik novinek, které
jistě budou příjemným zpestřením této velmi
zajímavé části kongresu OBALKO.
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Reportáž

Rekordní
ročník
Reference

OBALKO
hodnotím
velmi
pozitivně
Kongres OBALKO hodnotím mimořádně pozitivně. Jedním z cílů mého vystoupení bylo vyvolat zájem o bioplasty a širší diskusi ohledně jejich užití v obalovém průmyslu. To se beze zbytku
podařilo. Zájem účastníků předčil všechna moje
očekávání - a už řešíme potenciální spolupráce
v této oblasti. Dále za mimořádně přínosné považuji to, že jsme navázali diskusi a spolupráci
s kolegy z EKO-KOMu, protože sběr a recyklace
obalů jsou naprosto klíčové téma. Gratuluji organizátorům k tak přínosné akci a přeji hodně
zdaru do dalších ročníků.
Lenka Mynářová,
NAFIGATE Corporation
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nout zajímavé prezentace osobností z jiných
oborů tak, jako tomu bylo i v letošním roce
v případě přednášky majitele Cirkusu Berousek.
Pro mně osobně byla letos nejzajímavější prezentace týkající se možností využití digitálního
tisku u kartonů.
Libor Smažík,
Europasta SE

Jedinečná
akce
k načerpání Nejlepší
aktuálních ze všech
ročníků
informací
kongresu
Kongres Obalko poskytuje jedinečnou možnost
setkat se na jednom místě s oborovými kolegy
z ostatních firem, seznámit se s aktuálními novinkami v oboru a v neposlední řadě i vyslech-

Celkem přišlo 64 % uživatelů obalů a z toho
bylo 34 % zástupců potravinářského
průmyslu.

Tolik účastníků dorazí i na příští ročník.

ze strany přednášejících, tak i ze strany účastníků, alespoň těch, se kterými jsem se setkal.
Stejný názor mají i moji kolegové, kteří kongres
navštívili se mnou. Výjimečná a vůbec nejlepší
přednáška byla od paní Mynářové o bioplastech.
Ing. Jan Dáňa,
Hügli Food

chově“ podílet i nadále. Velmi pozitivně hodnotím, že téma recyklovatelnosti obalu (poté
co se stane odpadem) nabývá na důležitosti
a výrobci obalů ho začínají brát vážně. Těším se
na OBALKO 6!
Hana Hradecká,
EKO-KOM

Program
byl opravdu
nabitý

Jedna
z mála
konferencí,
na kterou
jezdím
opravdu
rád
Profesionálně připravené, praktické přednášky,
praktické informace, řečníci z praxe, praktické
setkání. Jinými slovy jedna z mála konferencí,
na kterou jezdím a to opravdu rád.
Jan Teplý,
MADETA

Tolik účastníků přišlo na letošní ročník.
To je o 70 účastníků více než v loňském
roce a dokonce o 20 více než v doposud
rekordním ročníku 2014!

Účastnil jsem se většiny kongresů OBALKO
a tento ročník se mi líbil ze všech nejvíc. Kongres byl po odborné části na vysoké úrovni, jak

Harmonogram byl nabitý zajímavými semináři,
mezi kterými jsme měly občas problém zvolit
ten, na který půjdeme a který musíme bohužel
vynechat. Všichni prezentující byli velice profesionálně připraveni.
Nezapomenutelnou ale pro nás bude přednáška Spokojeného psa, kde emoce přímo
tryskala. Toto byl zážitek, mohu říci, zcela nevšední. Vynikající bylo i seznámení s problémy
s logistikou u cirkusu a stručné představení jak
sbalit cirkus za jeden den. Pro náš obor bylo
ale nejvíce užitečné navštívit přednášky týkající
se designu obalu, nebo automatizace skladu.
Oceňuji zejména sdílení ať už pozitivních, nebo
negativních zkušeností, které měli v této firmě
během tak velké změny. Ještě jednou děkuji za
pozvání a budeme se těšit na další ročník.
Hana Housarova,
All you need GmbH

Už se
těšíme na
další ročník
OBALKO dospívá a prospívá, což nás jako partnery velmi těší. Rádi se budeme na jeho „vý-

Čísla

390 64 % 99 %
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Zajímaví
lidé
i přednášky
Na kongres OBALKO se vracím velmi rád. Důvodem jsou zajímaví lidé a jejich příspěvky, které
jsou jak obchodního charakteru, tak ukázky
přímo z praxe. Během jednoho dne a večera
může každý nasbírat mnoho zajímavých názorů
na danou věc, v mém případě je to tolik nyní tolik
diskutovaný náběh Průmysl 4.0, a to z různých
úhlů pohledu. Večer je pak dostatečný prostor na
setkání s lidmi z oboru a nebo přednášejícími,
pokud zůstanou. Jak jsem již zmínil, v současné
době se zajímám o Průmysl 4.0 a naše firma by
v tomto směru ráda udržela krok jak ve vnitřních
procesech, tak směrem k zákazníkovi.
Petr Nejman,
Servisbal Obaly

Příjemné
Další
setkání
povedený
s dodavateli ročník
i kolegy
Kongres OBALKO jsem letos navštívila poprvé
a odnáším si z něho spoustu nových zajímavých
podnětů do mé práce. Potěšilo mě i příjemné
prostředí a neformální setkání s dodavateli
a kolegy.
Barbora Fořtová,
JOJO, Nestlé Česko

Obalko bylo fajn, oproti minulému ročníku krok
dopředu, zajímavým směrem.
Jen více do detailu, do trendů, moderních technologií, možná alternativ.
Osobně bych preferoval na příštím ročníku něco
na téma: víceúčelové obaly – neboli jak použít
obal dále.
Jan Kadlec,
Salzburg Schokolade

Reportáž v PDF formátu a další zajímavé
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz
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2017
Všem našim
partnerům

děkujeme!
Partneři:
POD ZÁŠTITOU:

ZLATÝ PARTNER:

STŘÍBRNÝ PARTNER
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI
WORKSHOPU:

PARTNEŘI
NÁPOJŮ:
PARTNER
E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

PARTNER TECHNIKY:

SPECIÁLNÍ
PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Zarezervujte si
už teď termín
příštího ročníku!
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18.–19. října 2018
Aquapalace
Hotel Prague

Akce skupiny:

