OHLÉDNĚTE SE ZA NEJVĚTŠÍ OBALOVOU UDÁLOSTÍ ROKU
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Reportáž

Tolik účastníků přišlo
na letošní ročník!

Editorial

Kongres OBALKO už šest let patří neodmyslitelně k podzimu. Letošní šestý ročník opět ukázal, 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.

Celkem přišlo 70% uživatelů obalů a z toho
bylo 32% zástupců potravinářského průmyslu.

Juiorní pozice 20 %

99% Tolik účastníků se již těší
na další ročník!

Zvolená témata kongresu OBALKO
hodnotím celkově jako:

Rozdělení účastníků podle pozic:

Konferenční prostory čestlického hotelu letos přilákaly přes 350 odborníků, z čehož více než 70 % tvořili uživatelé obalových řešení.
I letos se kongresu zúčastnili návštěvníci z různých oborů napříč trhem. Jsme potěšeni, že se účastníci sami ozývali se zájmem o účast
na kongresu.

99 %

Ředitel, jednatel 27 %

Průměrné 5 %

Nepřínosné 1 %
Velmi přínosné
a zajímavé 31%

Každoročně se snažíme zvyšovat laťku výš, výjimkou nebyl ani letošek. OBALKO nabídlo bohatý a informačně nabitý program, z něhož
si vybrali, věříme, všichni. Dopolední sekce určená pro všechny účastníky přinesla nesmírně zajímavé prezentace a diskuze a vnesla
nám tam pohled do minulosti i budoucnosti. Řešili jsme budoucnost plastů i výhody vlnité lepenky.
Aktuální
a užitečné 63 %

Odpoledne si pak přišli na své odborníci na technologie a logistiku a to i díky garantům, kteří s námi na programu spolupracovali. Mluvilo
se o automatizaci, digitalizaci, průmyslu 4.0, tištěné elektronice a dalších, chvílemi až futuristickýh tématech. Odpoledne byla i oblíbená
marketingová sekce, kde jsme řešili design a vzhled obalů, který pomáhá k zvyšování prodejů a je zároveň ekologický i ekonomický.

Seniorní pozice 53 %
Jak hodnotíte profil účastníků kongresu?

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 Obalový Business Mixer, který tentokrát proběhl
v mexickém stylu. Ten 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.

Průměrně 19 %

Celkovou organizaci kongresu hodnotím jako:
Průměrnou 11 %

Nadprůměrný
/ Obchodně velmi
zajímavý 23 %

Letošní ročník kongresu OBALKO byl pro mě velkou výzvou i radostí. Ráda bych proto
poděkovala jak organizačnímu týmu a partnerům kongresu, garantům sekcí, tak samotným
účastníkům.

Mírně
nadprůměrnou
38 %

Ale abychom se nedívali jen do minulosti, tak už teď chystáme příští ročník. Opět se můžete
těšit na aktuální témata, inspirativní vystupující, zajímavé případové studie. Budeme se ještě
věcí věnovat technickým tématům a digitalizaci procesů jako takových.
Už teď si můžete dát do diáře termín dalšího ročníku. Tentokrát se sejdeme
24. října 2019 a jako vždy bude program nabitý. Máme plány na další
zatraktivnění kongresu pro vás, účastníky. Ale pokud by vás napadlo něco,
co byste nám chtěli říct, určitě se ozvěte!
A jak proběhl letošní ročník? To se dočtete na následujících stranách.
Přeji příjemné čtení!

Nadprůměrnou 51%

Mírně nadprůměrný
/ Obchodně zajímavý 58 %
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Iva Werbynská
Group Manager ATOZ Packaging

»
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„A je to
zabaleno!“

»

»
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OBALKO 6:
Očima fotografů

Letošní, již šestý, ročník kongresu OBALKO byl nabitý
zajímavými přednáškami, inspirativními vystupujícími
a zajímavými stánky. Podívejte se na 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 si návštěvníci
kongresu vyposlechli několik různých
přednášek na téma Udržitelnost a to

6

z různých pohledů. Dopoledne zahájil

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

pak Tomáš Macků z výzkumné agentury

ředitel pořádající společnosti ATOZ Group, spolu s Ivou Werbynskou, group manažerkou skupiny ATOZ Packaging. Po nich

IPSOS a celé dopoledne bylo zakončeno

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

panelovou diskuzí.

Konference

Reportáž

pan Alessandro Pasquale ze společnosti
Karlovarské minerální vody, následoval ekonom a filozof Tomáš Sedláček,

Dopoledne
plné inspirace
Společná dopolední sekce začala třemi přednáškami, po nichž následovala panelová diskuze na téma Udržitelnost: Ekologie vs. Ekonomika. V době oběda pak obdobně jako loni
probíhala desetiminutová speed-datingová
setkání BizPACK.
Odpoledne bylo zasvěceno odborným prezentacím ve třech sekcích: marketingové, technologické a transportní. Prezentace byly spojeny
i s názornými videi a případovými studiemi.
V předsálí a foyer měli své stánky s ukázkami
obalů a obalových řešení partneři kongresu. Ti
se letos inspirovali hlavním tématem okresu
a to udržitelností a prezentovali ekologické varianty obalů, možnosti jejich recyklace.
Po konferenční části se konal slavnostní galavečer moderovaný Karlem Kašákem, kde
byli vyhlášeni vítězové již čtvrtého ročníku
soutěže o nejlepší obalové řešení roku 2018
– PACKSTAR. Poté byl pro účastníky kongresu
a galavečera připraven společenský Obalový
Business Mixer, letos v mexickém stylu. Na
druhý den kongresu bylo připraveno tradiční
Balení v akci, tedy návštěvy výrobních závodů.
Účastníci tentokrát navštívili provoz THIMM
Packaging ve Všetatech, pivovar Svijany a mlékárnu MADETA v Plané nad Lužnicí.
Tématem letošního kongresu, které se prolínalo
programem jako pomyslná nitka bylo „Udržitelnost“ Ekologie vs. Ekonomika“. Společná
dopolední sekce začala třemi inspirativními
přednáškami,
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po nichž následovala panelová diskuze na téma
Udržitelnost: Ekologie vs. Ekonomika. Zde se
mmj. mluvilo o tom, jak panelisté na kongres
přijeli a zda třídí odpad. Řešila se témata jako
cirkulární ekonomika, zálohový systém, recyklace, finanční náklady společností, rozdíl mezi
plastem a vlnitou lepenkou a další aktuální
témata. Celé dopoledne se neslo ve znamení
inovací, inspirování, diskuzí a úvahami nad budoucností obalového businessu. Ekologie se ne-

řešila jenom teoreticky, ale i prakticky, kdy byli
účastníci kongresu vyzývání k třídění odpadu
přímo na kongresu.
V době oběda pak obdobně jako loni probíhala
desetiminutová speed-datingová setkání BizPACK.
Odpoledne bylo zasvěceno odborným prezentacím ve třech sekcích: marketingové, technologické a transportní. Prezentace byly spojeny
i s názornými videi a případovými studiemi.

V první dopolední přednášce na téma Cesta
k cirkulárnímu nakládání s nápojovými obaly
představil vizi společnosti Karlovarské minerální vody její generální ředitel, pan Alessandro
Pasquale, kdy ambiciózní cíle Evropské komise
nabádají k tomu, aby výrobce převzali ještě větší

Osterroth, generální ředitel pořádající
společnosti ATOZ Group a Iva Werbynská,
group manažerka skupiny ATOZ Packaging.

Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM
Packaging, zlatého partnera kongresu.

Co říká česká populace tedy spotřebitelé na
téma udržitelnosti? Jak moc je pro ně toto
téma důležité? Je nebo není lidem jedno, co
se kolem nich děje? Jací vlastně jsou mladí
spotřebitelé? Jaká je Generace Z? Poznatky
z aktuálních výzkumů agentury Ipsos přednesl
pan Tomáš Macků, Research & Communication
Director.

Panelová
diskuze
– Udržitelnost:
Ekologie
vs.
ekonomika

Cestou
cirkulární
ekonomiky

Alessandro Pasquale

Účastníky kongresu přivítal Jeffrey

Udržitelnost:
Ekologie
vs.
ekonomika

Tomáš Sedláček

Ekonomie je dnes velká gravitační síla, která spojuje svět dohromady víc než jakákoli jiná ideologie včetně náboženství. Je nebo není udržitelnost dalším náboženstvím? Sme schopni udržet
její diverzitu a produktivitu na dobu neurčitou?
Na všechny tyto otázky se Tomáš Sedláček snažil
odpovědět svou osobitou přednáškou.

Udržitelnost versus
neudržitelnost

Dopolední sekci zakončila panelová diskuze,
které se zúčastnili Martin Hejl (THIMM Packaging), Petr Šikýř (EKO-KOM), Tomáš Macků
(IPSOS) a Pavel Hampejs (UNILEVER). Rozehřáli
se rychlokvízem na téma, jak na kongres přijeli,
zda třídí odpad a několik dalších otázek v rychlém sledu. Společně diskutovali nad tím, co znamená firemní udržitelnost v kontextu dlouhodobého podnikání? Jak se moderní společnosti
popasují s požadavky na ekologické chování
a ekonomické výsledky? Co je opravdu „udržitelnost“ a co znamená? Účastníci se shodli, že
udržitelnost je velké téma, které bude rezonovat čím dál víc a jeho důležitost bude stoupat.

zodpovědnost za nakládání s obaly po konzumaci jejich výrobků než dosud. Smysl tak dává
recyklace obalového materiálu do nových výrobků tak, aby byl uzavřen jejich životní cyklus.
K tomu, aby mohly být obaly recyklovány v nejvyšší kvalitě určené pro potravinářské využití, je
zapotřebí vysoké kvality a čistoty recyklátu. Té je
možné dosáhnout vysoce efektivním zpětným
odběrem nápojových obalů pomocí zálohového
systému.

Tomáš Macků
Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/kongresobalko
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Odpolední program marketingové sekce na konkrétních příkladech ukázal, jak pra-

Oblíbená technologická sekce zdůraznila

covat s velikostí balení, jeho potisku, s redesignem, limitovanými edicemi, instare

nezbytnost automatizace jako reakci

komunikací a mnoha dalšími nástroji obalového marketingu.

na neustály nedostatek pracovníků.

Technologie ve
službách
minipivovaru

Dále se řešila umělá inteligence, práce
s daty, jejich získávání, tištěná elektronika a spoustu dalších témat. Nad touto

Nadměrný
odpad
v obalech

Obaly – čím
méně, tím
lépe

Nad problematikou nadměrného odpadu
v obalovém businessu se zamýšlela Michaela
P. Thomas, zakladatelka Butterflies & Hurricanes, která se každý den zamýšlí nad odpadem,
který produkujeme a je ambassadorkou ekologického smýšlení. Trocha kontroverze zamyšlení nad obaly jako odpadky však účastníky
velmi zaujala a její prezentace získala jedno
z nejvyšších hodnocení prezentací v rámci celého kongresu.

Další punkovou prezentací byla prezentace
Nataši Foltánové a Martina Dokoupila z Tierra
Verde, kteří přišli účastníkům ukázat, jak vnímají obaly oni a jak s obaly pracují v bezobalovém obchodě s biodrogerií.

Michaela P. Thomas, Butterflies & Hurricanes

Design
produktů
jako prvek
komunikačního
mixu
Kamil Varhánek ze společnosti EMCO uvedl
velmi poutavou prezentaci o největším redesignu portfolia společnosti ve své 26 leté

Kamil Varhánek, EMCO

historii. V komunikačním mixu tak dostal obal
mnohem vyšší důležitost.

Digitální
tisk má
zelenou!
Následovala prezentace o ekonomickém a zároveň ekologickém marketingu v podání Hanky
Hradecké z EKO-KOMu a Petra Kaczora z THIMM
Packaging. Společně předvedli show, kde hlavní
roli hrály personalizované popelnice z ekologické vlnité lepenky, které přímo ponoukaly
k třídění odpadu. Ukázali, že značka může růst
i ekologicky, tím rostou prodeje, ale zároveň
podporuje udržitelnost.

Kdo si
hraje,
nezlobussiness
Další prezentací v marketingové sekci byla inspirující přednáška o možnostech transportních
obalů. Konkrétně transportní obal na granule

Šimon Cipro, Kaniko

pro psy Kaniko, který pomůže businessu a přitom potěší zákazníkovu rodinu. Šimon Cipro
z Kaniko společně s Gabrielou Svobodovou z DS
Smith Packaging ukázali důležitost provázání
obalu s identitou a příběhem značky.
Petr Kaczor, THIMM Packaging

sekcí převzal letos patronát Filip Plevač,
který jako expert na digitalizaci provedl
účastníky všemi technickými tématy.

Jiří Anděl, TIVALL

vám způsob, jak šetřit náklady na obal a zároveň
zvýšit efektivitu práce při zdravém ROI.

Umělá
inteligence
nad
firemními
procesy

Barva
rozhoduje
a mění
vzhled
obalů

Začali jsme futuristickým tématem s Janem
Matušem z AutoContu, který představil projekt
nasazení algoritmů strojového učení a umělé
inteligence v prostředí české průmyslové společnosti kosmetika/obaly, jak získat data, vyčistit je,
motivace lidí v projektu, co jsou hlavní benefity.

O digitálním tisku mluvil i Martin Bělík z DataLine Technology. Ukázal, že digitální tisk přináší
výrobcům obalů neomezené možnosti v oblasti
práce s proměnnými daty. Málo se ale zatím ví
o možnostech speciálních barev, kterými tyto
technologie disponují a které mohou zcela
změnit některé zaběhnuté postupy při návrhu
a tisku obalů.

Automatizace
balících
procesů
jako nutná
cesta
k růstu
Druhou prezentaci si připravil Jiří Anděl z TIVALL a Martin Weiss ze Smurfit Kappa. Pánové
účastníky přesvědčili o nutnosti automatizaci
malících procesů, protože manuální balení se
čím dál více stává barierou růstu, a to nejen
díky situaci na českém trhu práce. Rychlost výrobních procesů musí být v souladu s rychlostí
růstu firmy, jinak zbytečně ztrácíte. Představíme

Jakožto pivní národ jsme nemohli zapomenout
na balicí proces v minipivovaru, kde nám pan
Nasik Kiriakovský z pivovaru Tambor ukázal, že
už ani v minipivovaru není nutná ruční práce,když jsou dobře nastavené procesy. Balení piva
a jeho příprava může tak probíhat za vysokého
stupně automatizace, paletizace a depaletizace.

Tištěná
elektronika

Jan Bourek, OTK Group

Martin Bělík, DataLine Technology

Další prezentace byla trochu futuristická, kdy
Martin Hubáček z HARDWARIO a Jan Bourek
z OTK Group představili prototyp řešení SmartShelf - sensor naplněnosti regálu, umožňující
v reálném čase sledovat (ne)přítomnost zboží
v regálu. Poté představili projekt Sea of Sensors
demonstrující využití tištěných senzorů teploty,
vlhkosti a VIS záření pro sledování podmínek
v průmyslovém prostředí.

Odpolední program – technologická sekce

Odpolední program – marketingová sekce
58
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Reportáž v PDF formátu a další zajímavé
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz
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Reportáž
Letošní novinkou byla technologická
sekce zaměřená na transportní balení,
nad kterou převzal patronát Jaroslav
Skoták, který je nezávislým expertem
na logistiku, zejména reverzní. Reverzní
logistika je téma, které na minulých
ročnících rezonovalo. Pan Skoták provedl
účastníky prostřednictvím svého moderování celým odpolednem.

Obaly
v automotive
První prezentací v nové sekci se představil
Marek Jakš ze společnosti Logio. Ukázal, že
obaly pro automotive sektor musí mít svůj řád
neb automobilový průmysl je zvláštní kombinací vysokých objemů, velké variability a rychlých změn. Tomu se musí přizpůsobit i obaly od
jejich návrhu, až po sériové řešení.

Martin Gallo, Deufol

centrech, přednosti vybraných typů a také slabiny v tomto oboru. Ukázal, že transportní balení má zkrátka mnoho tváří.

Jan Bažata, Fanuc

robotizace ve výrobě. Případová studia ukázala
praktické dopady na rostoucí efektivitu.

Trendy
Obaly =
standardní základ
identifikace logistiky
Michal Bílý z GS1 Czech Republic ukázal praktické příklady, že globální charakter problematiky vyžaduje obecně akceptovaný, standardizovaný systém založený na automatickém

Následovala panelová diskuze, kde se mluvilo
o správně zkonstruovaných obalech. Správně
znamená, že jsou základem úspěšné logistiky.
Bez nich to totiž nejde. Diskutovalo se i nad tím,
jak logistika ovlivňuje obaly a jak se transportuje biodrogerie, když nepodporujete jednocestné transportní obaly.Účastníky panelové
diskuze byl Přemysl Lukeš z Der Kurier, Viliam
Švehla z Atlantis Consulting a paní Nataša Foltánova z Tierra Verde.

Propagace, schůzky

Odpolední program – transportní sekce
60
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Stánky partnerů
poutaly pozornost
Vážíme si podpory našich partnerů, bez jejichž pomoci by se kongres
OBALKO neobešel. Ve foyer hotelu mají příležitost ukázat to nejlepší
a nejzajímavější ze své tvorby. Tyto stánky byly i letos skvělým místem pro
setkání a tak se účastníci setkávali, debatovali a řešili trendy v obalovém
businessu.

Michal Bílý, GS1

Marek Jakš, Logio

zpracování dat. Zkrátka, pokud chcete mít pořádek v logistice nebo v obalech, musíte mít ta
správná data a ta získáte snadno řádnou a standardní identifikací.

Udržitelnost
Efektivní
transportní v robotizaci
balení
Další prezentaci si nachystal Martin Gallo z Deufol, který představil trendy v exportním zámořském balení, balení pro logistiku v logistických

Viliam Švehla, Atlantis Consulting

Jiří Bažata ze společnosti Fanuc ukázal, že udržitelnou firmou se můžete stát i díky rozvinuté
Reportáž v PDF formátu a další zajímavé
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz
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Schůzky, business

desetiminutovky
pro business
Podobně jako loni slavily i na tomto, šestém, ročníku
kongresu OBALKO úspěch desetiminutové schůzky
BizPACK u stolků v oddělené části restaurace Astra
v přízemí Aquapalace Hotel Prague. Proběhly
v polední pauze a tak jejich účastníci nezmeškali
prezentace dopoledního ani odpoledního programu
kongresu. Nebyli ochuzeni ani o oběd a tak mohli
využít své schůzky na maximum.
Partneři kongresu nabídli svůj čas ke krátkým, ale efektivním
setkáním, kdy si obě zúčastněné strany řekly, zda je v jejich
businessu nějaký průnik či nikoliv. A pak už účastníci pouze
debatovali, diskutovali a probírali možnosti spolupráce.

Večer v rytmu

networkingu
Po slavnostním galavečeru, na němž byly uděleny ceny nejlepším obalům 4. ročníku soutěže
PACKSTAR, čekal na účastníky Obalový Business
Mixer. Letos se účastníci bavili a seznamovali
v mexickém stylu a to v podání Si Señor.

Obalový Business Mixer

BizPACK:

Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu:
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https://www.facebook.com/kongresobalko
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Reportáž

Balení v akci

MADETA, Svijany,
THIMM Packaging
Pevnou součástí obalového kongresu OBALKO je balení v akci - výjezdy do výrobních,
logistických a obalových provozů. Tentokrát se účastnící mohli podívat do výroby
společnosti MADETA v Plané nad Lužnicí, pivovaru Svijany a výrobce obalů z vlnité
lepenky, THIMM Packaging. Více než šest desítek návštěvníků měly možnost diskutovat s vedením společností a následně si prohlédnout jednotlivé části závodů.
První trasa exkurze nás zavedla do mlékárny
MADETA v Plané nad Lužnicí. Jedná se o hlavní
závod firmy, ve kterém se vyrábí celá škála
mléčných produktů. Návštěvníky přivítal Jan
Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu. Před samotnou prohlídkou seznámil
přítomné s historií mlékárny, jeho výrobním
programem i situací na trhu. Tématem, kterého se Jan Teplý zhostil s hlubokou znalostí
i humorem, byl mj. nedostatek másla na trhu.
Následně jsme si mohli prohlédnout a seznámit se všemi hlavními výrobními, obalovými

i skladovými postupy v rámci různých oddělení
společnosti MADETA.
Druhá trasa nás zavedla nejprve do výrobního
závodu THIMM Packaging ve Všetatech a poté
do pivovaru Svijany. Společnost THIMM Packaging je již tradičním hostitelem Balení v akci,
účastní vítají každoročně a každoročně mají
pro ně nachystané novinky a ukázky budoucích
trendů, na které vám pomohou se připravit.
Martin Hejl zhodnotil exkurzi následujícími
slovy: „Prohlídkou našeho závodu účastníkům
OBALKA umožňujeme nahlédnout do záku-

lisí, což většině z nich poskytuje zcela nový pohled na krabice. Odcházejí od nás s údivem, jaká
technika se za tímto produktem skrývá a kolik
know how je potřeba pro ten optimální obal.
Tyto nově nabyté vědomosti jim pomohou v jejich každodenní práci.“
Druhou zastávkou na této trase byl pivovar Svijany. Michal Matys, vedoucí marketingového
oddělení, řekl: „Nebojíme se tradiční výrobu
veřejnosti ukázat a jsme tak velice rádi, že jsme
mohli na jedné z našich odborně vedených exkurzí přivítat odborníky z obalových technologií
při příležitosti kongresu OBALKO. Mohli se tak,
mimo jiné, podívat do haly nové stáčírny, na
kterou jsme patřičně hrdí.“
Společnost THIMM Packaging se spojila s dalšími hostiteli, mlékárnou MADETA a pivovarem
Svijany a díky nim tak čekal na všechny účastníky Balení v akce dárek od jejich hostitelů. Pro

Další
úspěšný ročník
Velmi
záslužná
činnost
pro trh
„Pořádání cen, které hodnotí vizuální zajímavost a užitnou hodnotu výrobků a jejich obalů,
považuji za velmi záslužnou činnost. Výrobci se
svými produkty rádi pochlubí a ocení, když mají
možnost je porovnat s konkurencí.“
Petr Kopáček,
Head Of Communication, Hamé

Nemělo
to prostě
chybu
„Ráda bych vám pochválila kongres OBALKO
a celou organizaci této akce. Nemělo to chybu!

64

Pro naši firmu byl kongres velmi zajímavý,
nejen z hlediska přednášek, ale také struktury
návštěvníků. Třešničkou na dortu bylo už jen
vítězství našeho dárkového obalu v soutěži
PACKSTAR 2018.“
Iva Švédová Janíčková,
Marketing, Paketo.one (G.N.P.)

Rád se
seznámím
s obalovými Oceňuji
trendy
možnost
potkat
dodavatele
„Kongres Obalko se snažím navštěvovat pravidelně, protože účastníkům nabízí možnost se
seznámit nejen s trendy v oblasti obalové techniky, ale i s reálnými výsledky již uskutečněných
řešení, často velmi unikátních. Na kongresu také
oceňuji příspěvky a pohledy osobností z oblastí
mimo obalovou branži. No a v neposlední řadě,
je kongres Obalko i příjemným místem pro
setkání s obchodními partnery a kolegy z ostatních společností.“
Václav Oborník,
Ředitel nákupu a služeb,
Mlékárna Hlinsko, a.s.

Reference

včas přihlášené dokonce i personalizovaný.

„Konference Obalko je pro mě příležitostí
poznat nové trendy obalového trhu. Oceňuji
také možnost pro setkání s různými dodavateli
obalového řešení, díky kterým čerpám novou
inspiraci.“
Michal Tkadlec,
Marketingový ředitel, MP Krásno

Reportáž v PDF formátu a další zajímavé
informace najdete na

www.obalko.cz/reportaz

65

6

2018
Všem našim
partnerům

děkujeme!
Partneři:
POD ZÁŠTITOU:

PARTNER WORKSHOPU
TRANSPORTNÍHO
BALENÍ:

ZLATÝ PARTNER:

PARTNER
WORKSHOPU:

STŘÍBRNÝ PARTNER A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:

PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

PARTNER TECHNIKY:

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:

Zarezervujte si
už teď termín
příštího ročníku!
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24.–25. října 2019
Praha

Akce skupiny:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER:

