PŘIPOMEŇTE SI STĚŽEJNÍ OBALOVOU UDÁLOST ROKU
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Editorial

Hlavním tématem letošního ročníku byl obal 21. století. Obal, který je udržitelný, aktivní, inteligentní a zvyšující prodeje. Pozice obalů
není v současné době jednoduchá, právě proto je třeba se setkávat a diskutovat o jejich správném využití. Kongres přesně toto splňuje.
Sedmé pokračování kongresu OBALKO nabídlo hned několik pohledů na to, jak různé společnosti vnímají obaly a jak s nimi pracují.
Zároveň jak je vnímají jejich zákazníci a co všechno se jim jejich prostřednictvím podařilo změnit. Případové studie ukázaly zajímavé
trendy z mnoha oblastí a jejich příběhy budeme sledovat i nadále. Také se poprvé po skončení odborné části konal galavečer Obal
roku, který byl zajímavou a vítanou akcí v akci.
Je důležité být připraven na budoucnost, jelikož panují různé, rychle se měnící trendy. Jsou zde i tlaky různých skupin, ať už více či
méně erudovaných. Nejdůležitější je sledovat inovace v obalových materiálech a jejich možnostech druhotného využití a lehkosti jejích
recyklace. Zde je třeba spolupráce celého supply chainu, jak bylo nastíněno v panelové diskusi v rámci dopolední části kongresu.
V průběhu celého dne se neustále potvrzovalo, že i dnes, v 21. století, době digitálních technologií, nezastoupí osobní setkání tváří
v tvář vůbec nic. Rozhovory vyvolávají emoce a jsou vyvolávány emocemi a to je koneckonců i to, co chceme, aby vyvolávaly obaly. Obal
je totiž zážitek a ten je bezprostředně spojený s emocemi.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se kongresu OBALKO zúčastnili (a nebylo jich málo, 444) nebo se na něm jakkoliv podíleli.
Letošní ročník se opravdu povedl a již se těšíme na další. Pro jistotu si už teď poznačte termín kongresu OBALKO v příštím
roce – 15.–16. října 2020.

Barbora Hrdličková
project manager

Iva Werbynská
group manager
ATOZ Packaging
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„Magických 444.

OBALKO je úspěšně za námi“
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444 41 22 3
účastníků přijelo
na letošní ročník.

řečníků vystoupilo
první kongresový den.

Klienti a zákazníci:

příspěvků v říjnu
zaznělo v Aquapalace.

workshopy hostil
letošní kongres.

Postavení ve ﬁrmě:
Uživatelé obalových
produktů a služeb 53 %

Studenti 5 %
Řídící pozice 35 %
Obchodníci 20 %

Poskytovatelé
obalových
řešení 47 %

Odborní
specialisté
40 %

Z jakých oborů přicházejí účastníci:
výrobci a dodavatelé obalů a obalových materiálů 30 %
potravinářský průmysl 19 %
maloobchod, velkoobchod, e-commerce 10 %
školství 7 %
dodavatelé identiﬁkace/značení 4 %
farmacie/zdravotnictví a kosmetika 4 %
logistika 4 %
automobilový průmysl 3 %
chemický průmysl 3 %
informační technologie 3 %
polygraﬁe, design 3 %
ostatní 10 %
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444 účastníků
očima fotografů
Hlavní letošní téma znělo Obal pro 21. století. Řeč byla o inovacích, inteligentním
balení, udržitelnosti, nejlepších obalech roku… V rámci networkingu a Bizpacku
samozřejmě o byznysu. A večer při Obalovém Business Mixeru u bazénu se mluvilo o výtečných drincích, pokrmech, příjemné hudbě a všem, co život (a nejen ten
obalový) přináší. Druhý den účastníci vyrazili do digitálního
centra nebo na skládku.
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Další fotografie kongresu OBALKO 7 hledejte na:

fb.com/kongresobalko
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Dopolední konference
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Letošní, v pořadí sedmý ročník obalového kongresu OBALKO přivítal rekordní počet

Reportáž

účastníků. V dopolední části konference čekaly přítomné vystoupení předních oba-

Úvodního slova kongresu OBALKO se zhostili
Jeffrey Osterroth, generální ředitel pořádající
společnosti ATOZ Group, Iva Werbynská, manažerka skupiny ATOZ Packaging, a Vlado Volek,
ředitel Obalové asociace SYBA, spolu s Petrem
Kaczorem, regional sales managerem ve společnosti THIMM pack´n´display, která byla zlatým partnerem kongresu.
Inovace jako základ úspěchu v digitálním světě
byly tématem vystoupení Jana Zadáka, bývalého viceprezidenta pro celosvětový prodej
společnosti HP, který se v současnosti věnuje
přednášení, konzultacím a správě investic. Milník ve vývoji znamenal podle Jana Zadáka květen 1997, kdy šachový génius Garri Kasparov
poprvé prohrál partii se superpočítačem.
Dnes – o více než dvacet let později – jsou aktuálně vyráběné chytré telefony v porovnání
s tehdejším špičkovým počítačem mnohem
výkonnější. Přesto jsme teprve na začátku nové
éry. „Čeká nás ohromná změna,“ předpovídá
Jan Zadák a má na mysli přechod z „průmyslové“ ekonomiky na digitální svět. Je prakticky
jisté, že vše, co může být automatizováno, bude
automatizováno. Nastane dramatická změna
obchodních modelů a dojde k digitální transformaci byznysu. Ta se ovšem zdaleka netýká jen
technologií. Každá digitální transformace má
tři rovnocenné klíčové pilíře, jimiž jsou kromě
technologií také lidé a procesy.
Součást dopoledního programu kongresu
OBALKO tvořila i panelová diskuse na žhavě
aktuální témata ze světa obalů. Mají, či nemají

se používat plastová brčka a jsou vhodnější nákupní tašky papírové, plastové, nebo látkové?
Jak si dnes stojí ekodesign obalů? Ohrožuje
nás „greenwashing“, a pokud ano, jakými způsoby se mu lze bránit? Tyto a další otázky byly
předmětem debaty, kterou moderovala Jana
Žižková, nezávislá obalová specialistka a také
redaktorka časopisu Svět balení.
Silnou sestavu diskutujících tvořili vedle Petra
Bažila z ministerstva životního prostředí rovněž Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních

lových profesionálů i panelová diskuse.

Ve znamení
digitalizace
a udržitelnosti
vztahů a komunikace ve společnosti Asahi
Breweries Europe Group, jež je vlastníkem
Plzeňského Prazdroje, dále Lukáš Němčík, head
of marketing & development ve Skupině COOP,
Leoš Máslo, manažer POS projektů v THIMM
pack´n´display, Jiří Balun, CEO skupiny Plastic
Union, Martin Fojtík, ředitel klientského oddělení AOS EKO-KOM, a konečně Pavel Komůrka,
packaging innovation & sustainability coordinator ve společnosti ORKLA.

Součástí letošního programu byla i velká
panelová diskuse.

Odborný blok konference zahájil Jan Zadák,
bývalý viceprezident pro celosvětový
prodej společnosti HP.

Dopoledne pokračovali ve svých vystoupeních specialista na inteligentní balení,
expert na digitální tiskové technologie a odborník v oblasti nakládání s odpady.

Digitální
tisk je
součástí
komplexních
procesů

Eef de Ferrante

Aktivní
a inteligentní
obaly se
bouřlivě
rozvíjejí
Dynamický vývoj v oblasti aktivního a inteligentního balení představil Eef de Ferrante,
managing director v Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA). Účastníky
seznámil s nejnovějšími reálnými aplikacemi
aktivního a inteligentního balení (A&IP) na trhu.
Řada firem a značek již používá řešení A&IP pro
různé potřeby (ověřování původu, boj proti
padělání, sledování stavu, doba použitelnosti,
lékařská shoda, recyklace, blockchain apod.)
a opomenout nelze ani jeho značný marketingový potenciál. Speciální pozornost věnoval
Eef de Ferrante ve svém vystoupení významu
dat, která jsou podle něj v dnešní době jakousi
novou „ropou“, a hrají klíčovou roli právě i v aktivním a inteligentním balení.

Dalším renomovaným přednášejícím v rámci
dopoledního programu byl Christian Menegon. Ten ve společnosti HP Indigo působí jako
manažer rozvoje podnikání a ve svém vystoupení se zamýšlel nad tím, co digitální tisk může
nabídnout majitelům značek (brand owners).
Digitalizace výrobních procesů, včetně tisku
a dodavatelského řetězce, v našem rychle se
měnícím světě nabývá stále více na důležitosti.
Prostřednictvím různých příkladů Christian Menegon přiblížil realizované kampaně po celém
světě, které se podařilo uskutečnit právě díky
digitálním technologiím. Marketingový dopad,
ochrana výrobků, sledování pohybu zboží nebo
zjednodušení logistiky vedou k rychlejšímu
uvedení produktu na trh i větší ohleduplnosti
k životnímu prostředí prostřednictvím snižování
množství odpadu a energetické spotřeby.

Nakládání
s odpady
upraví nové
legislativní
normy

Petr Bažil

Jaká legislativa se v tuzemsku připravuje v oblasti odpadového hospodářství? V současnosti
intenzivně probíhá legislativní proces přípravy
nového zákona o odpadech, dále zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech, s nimiž účastníky kongresu detailně seznámil Petr Bažil, ministerský
rada na odboru odpadů ministerstva životního
prostředí. Ještě před nabytím účinnosti těchto
předpisů budou muset být připraveny další legislativní změny, a to v souvislosti se směrnicí
EU o omezení dopadu některých plastových
výrobků na životní prostředí. Prezentace Petra
Bažila představila jak nejvýznamnější změny,
jež přinese aktuálně připravovaná legislativa,
tak i základní regulace, které budou nově zavedeny právě v souvislosti se směrnicí o omezování spotřeby plastů.

Christian Menegon

Tento report v elektronické
podobě najdete na:

www.obalko.cz
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Odpolední workshop – marketingová sekce
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V rámci odpolední marketingové sekce se řešily obaly 21. století, které musí hlavně
zaujmout. Mluvilo se o zvyšování prodejů, ukazovaly se úspěšné případové studie
redesignu značek, změny typu balení detergentů, důležitost obalů pro bezobalový
obchod i příběh obalu v sektoru e-commerce.

Cukr plus

Jiří Antala, Jiří Rak
Jan Škoda

Ano, obal
prodává
Prezentace shrnula klíčové důvody, které vyústily v razantní rebranding. Přednášející Jan
Škoda z mlékárny Hollandia nastínil vývoj celé
situace a její zpětné zhodnocení. Následovala
případová studie o tom, jak silná značka může
udělat velké rozhodnutí a odstranit překryvná
víčka a ušetřit tak 27 % PE z hmotnosti obalu.

Adrián Šedivý, Martin Bělík

Jak zatraktivnit tak obyčejný a levný produkt,
jako je cukr? A být přitom nejenom ekologicky,
ale i ekonomicky udržitelný? Odpovědí na tuto
otázku byla nejmodernější linka pro výrobu
flexibilních obalů a pytlíků ve střední Evropě
a zároveň moderní digitální technologie. Prezentovali Adrián Šedivý (Slovenské cukrovary)
a Martin Bělík (Dataline Technology).

Případová studie z Biopekárny Zemanka
(Blanka Pacovská) ukázala, že produkt je
důležitý, ale obal je neméně podstatný. A to
i v bezobalovém obchodě. Příběh zásobníku
na sypané sušenky publikum nadchl. Obal od
THIMM (Petr Kaczor) zvýšil hodnotu produktu
i značky.

Případová studie ze společnosti Qualt (Jiří Antala) ukázala, jak lze zcela změnit způsob balení detergentů a využít při něm inovace, které
jsou v současné chvíli k dispozici. Přitom se
držet ekologických trendů, což bylo ukázáno na
snížení množství použitých plastů, zároveň při
neopomenutí myšlení na celkové náklady. Za
dodavatele vystoupil Jiří Rak (Smurfit Kappa).

Repositio- Odvaha
ning značky vykročit

Příběh o barevných ponožkách, které podtrhují
své kouzlo kouzelným obalem jak pro děti, tak
pro dospělé. Díky obalu se stává z rozbalování
zážitek a ponožky jsou zároveň chráněny po
dobu trvání logistického procesu. Přdnášeli
Petr Janda (Klub pánů z Ponožkovic) a Miloš
Hostovský (DS Smith).

Blanka Pacovská, Petr Kaczor

I obal musí
jít s dobou

Detergenty
jinak

Tomáš Hejkal, Zuzana Prokopová

Příběh značky Fernet Stock, která je více než 90
let součástí životů spotřebitelů napříč generacemi. Případová studie přednášejících (Stock
Plzeň) ukázala, jak změnit vnímání běžně dostupné a tradiční značky. Zároveň bylo vidět, jak
obal může přispět k budování hodnoty značky,
a díky tomu tak oslovit širší pole zákazníků.

Petr Janda, Miloš Hostovský

seznámila přítomné účastníky s technologickými aspekty balení zboží ve 21. století. Úvodním přednášejícím a současně

svého podnikání, udržel krok s konkurencí,“ citoval ve své prezentaci imperativ úspěšného byznysu. Zmapovaný tok dat a procesů v rámci firmy
umožňuje pracovat efektivně za nejnižší náklady.

moderátorem technologické sekce byl
expert na digitalizaci Filip Plevač.

Lidé,
peníze
a bezpečnost

ťuje kompletní výrobu kampaní a instore řešení
na míru, ve své přednášce vyjádřil přesvědčení
vycházející z reálných zkušeností jeho firmy, že
digitální výrobu a tisk je možné dělat zcela udržitelným způsobem. Dokáže to nejnovější digitální
tiskárna fungující na vodní bázi. Jde o inovativní
smart řešení Durst Smart Shop Solution, které
představil Soumanou Toko, head of project management for e-commerce ve společnosti Durst.

Jan Podzimek

Vychytávky
nemusejí
být drahé
Filip Plevač

Ve svém vystoupení přiblížil Filip Plevač hlavní
trendy týkající se nasazování nástrojů digitalizace v obalovém průmyslu a ukázal praktické
příklady z domácího prostředí i zahraničí, jež
mohou sloužit jako inspirace. Digitalizační a IT
projekty ve firmách podle něj vyžadují kvalitní
interní pracovníky, dostatek finančních prostředků a také ohled na kyberbezpečnost.

Firmy jsou pod velkým tlakem, aby se naučily
využívat moderní technologie dříve a úspěšněji než konkurence. Jan Podzimek, spolumajitel zlínské digitální agentury PRIA, hovořil
mj. o tom, že inovace nemusí vždy znamenat
masivní investice a radikální změny. Jeho společnost vyvíjí chytrá řešení pro zefektivnění procesů ve firmách. Uvedl i konkrétní příklady takového chytrého využití digitálních technologií.

Efektivně
a levně

Zušlechťování
nabývá
na významu
O nové dimenzi tisku obalů přednášela Miriam
Halabicová, konzultantka pro industriální tisk ve
společnosti Konica Minolta Business Solutions
Czech. Představila pokročilé tiskové zařízení
AccurioJet KM-1 a názorně, tj. prostřednictvím
praktických vzorků/ukázek tisku, demonstrovala
jeho přínosy.

Směrem
k Průmyslu
5.0

Přínosy automatizace toku firemních dat v administrativě popsal Radek Levíček ze společnosti
Revolgy. „Inovace způsobují průmyslové revoluce napříč dějinami. Kdo je včas integroval do
Soumanou Toko

Smart
řešení
pro udržitelnost
David Sobíšek, zakladatel a majitel společnosti
DAKACOM, která kromě digitálního tisku zajišRadek Levíček

Miriam Halabicová

Zakladatel a CEO společnosti Mailstep Jan Rozlivka popsal jednu z nejmodernějších instalací
technologie balení ve střední Evropě, zahrnující
vlastní scanning a poté nařezání formátu i jeho
složení. Vše se děje ve velkých objemech i rychlosti s maximálním přizpůsobením požadavkům zákazníka.

Odpolední program – technologická sekce

Šestice prezentací v rámci odpolední sekce

Vše o kongresu OBALKO
najdete na:

www.obalko.cz
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Transportní sekce byla rozprostřena do mnoha směrů. Slyšeli jsme o reverzní logistice
a dopadech na obaly i náklady, o vratném balení B2C, standardizaci značení obalů,

Odpolední workshop – transportní sekce

lokalizačním systému, exportním balení nebo vratných obalech.
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je tag, jenž se umísťuje na daný objekt určený
k lokalizaci. Třetí důležitou složku je RTLS studio,
tedy software, který stále počítá pozice.

Jasná identifikace

lupráci se společností Alza.cz (Lukáš Baudyš).
Pro e-shop je přepravní obal naprosto klíčový,
cílem je, aby zákazníkovi přišlo zboží v pořádku.
Zároveň pro spotřebitele není příliš důležité,
zda dostane původní obal. Repetebox je jedna
z možností, jak alespoň částečně snížit množství
jednocestných obalů.

Stabilní
komín
Vlado Volek

Export
bezpečně
Michal Bílý

Michal Bílý z GS1 Czech Republic ve svém příspěvku nejdříve připomněl a vysvětlil některé
základní pojmy z oblasti identifikace zboží. Pak
se věnoval současným trendům v oblasti značení
(například zavádění nových standardů a kódů
do praxe, prohloubení komunikace pomocí EDI,
vývoj v oblasti snímačů, pokroky v RFID atd.).

Jako „obalový matador“ byl představen Vlado
Volek ze Syby, který vzal téma obalů od podlahy. Připomněl funkce obalů tak, jak se v čase
vyvíjely a přibývaly. I když hlavní funkce obalů
je ochranná, jedním z posledních trendů je environmentální odpovědnost. Dále se zaměřil
na důležité aspekty exportního balení spojené
s namáháním obalů při přepravě, skladování
nebo manipulaci.

Obaly pro
e-shopy
Inovaci v oblasti vratných boxů představil start-up Repetebox (Richard Bystřický), a to ve spo-

Se zráním sýrů bývá spojena zvyšující se teplota.
Některé řetězce, pro něž dodává společnost Madeta (Jan Teplý), nechtějí používat velká skupinová balení, protože je nestačí prodat. Firma se
proto obrátila na Mondi Bupak (Eva Hrychová,
Petra Tomanová) se žádostí o konstrukci speciálního balení, respektive stabilizační proložky. Po
několika testech a průběžném vylepšování se
podařilo zkonstruovat proložku, která zajistí, že
se zboží na paletě nepohybuje, a zároveň bylo
možné zachovat odvětrávací komín.

Efektivní
logistika
Interim manager Jaroslav Skoták se zaměřil
na obal v logistice a zejména na zpětné toky.
Přítomným sdělil, že v e-commerce se vrací
17 z 100 odeslaných obalů zpět, v retailu jsou to
pouze dvě procenta. „Poškozené zboží se často
vrací z důvodu nekvalitního obalu,“ konstatoval
dále Jaroslav Skoták.

Karel Krejzar

Lokalizace
díky UWB
Karel Krejzar z Alef Nula se věnoval lokalizaci
zboží (lze však použít i na komponenty skladu)
pomocí technologie UWB. Pracuje v reálném
čase s přesností 30–50 cm. Základ řešení tvoří
hardware v podobě tzv. kotvy, druhým článkem

Jan Teplý, Petra Tomanová, Eva Hrychová

Richard Bystřický, Lukáš Baudyš

Celá reportáž v elektronické podobě
ke stažení na webu

www.obalko.cz/reportaz

rychlé seznamovací
schůzky slavily úspěch
Pro úspěch velkých obchodních jednání a dohod je mnohdy důležitý první kontakt.
První minuty a dojem, předání vizitek, představení a nastínění možností spolupráce.
Právě za tímto účelem OBALKO každoročně hostí sekci BizPACK. Jde o krátká speed-datingová setkání, během nichž si účastníci sdělí základní informace a hned vědí, zda má
smysl domlouvat větší schůzku. Díky BizPACKu je možné absolvovat podobných schůzek
hned několik, a to během pauzy mezi dopoledním a odpoledním blokem přednášek
a workshopů. Letos se podobných schůzek uskutečnilo téměř šedesát. A soudě podle
ohlasů účastníků byly první kontakty velmi úspěšné a dávají příležitost pro další rozvinutí byznysu. A vedle BizPACKu jsou během kongresu naplánovány dostatečně dlouhé
kávové pauzy, aby bylo možné provozovat networking celý den.

Schůzky, networking

BizPACK:
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OBM, Galavečer OR

Po galavečeru vypukla
námořnická party
Večer prvního dne na kongresu OBALKO letos patřil dvěma hlavním událostem. Nejdříve se uskutečnil Galavečer soutěže Obal
roku. Soutěž je každoročně organizována obalovou asociací SYBA a je jedinou certifikovanou obalovou soutěží v Česku a na
Slovensku, určenou pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Součástí programu, který
zábavně moderoval Ondřej Havlík, bylo i vystoupení Tomáše Macků ze společnosti Ipsos. I když odborná porota podle přísných
kritérií vybere každoročně z obalových řešení ta nejlepší z nejlepších, na odhad, které z nich má největší šanci, aby uspělo v očích
spotřebitele jako „best“, přece jenom nestačí. Z tohoto důvodu organizátor akce spolupracuje právě s odborníky na průzkum trhu.

Během půldruhé hodiny trvajícího galavečera
byly vyhlášeny desítky vítězů mnoha obalových
kategorií. Všichni zúčastnění se také mohli seznámit s důvody, proč daný obalový „exponát“
uspěl u odborné poroty. Vedle ocenění Obal
roku se každoročně udílejí i výběrová ocenění,
mezi něž patří Ceny spotřebitele, Udržitelnosti,
Save Food, Sympatie a Zlatá, Stříbrná a Bronzová cena předsedkyně poroty OR.

Večerní program následně pokračoval již tradičním Obalovým Business Mixerem, tentokrát však netradičně v srdci Aquapalace Hotelu
Prague, tedy u bazénu. Na účastníky tu čekal
bohatý raut, živá hudba v podání kapely Froid,
spousta dobrého pití, tetovací studio, originální
karikaturista nebo koktejlový bar. Večer se nesl
na „námořní“ vlně. Námořníků a námořnic, kteří
se bavili až do rána, tu bylo opravdu hodně.

Více snímků hledejte na:

1
22
1

fb.com/kongresobalko

OBALKO není pouze konference se zázemím v kongresovém sále. Účastníci každoročně
vyjíždějí do několika provozů, aby si mohli osahat balení v praxi. Programová sekce
Balení v praxi se tentokrát uskutečnila v Hořovicích, v Dataline Digital Centru,
a v Úholičkách, kde se nachází řízená skládka komunálního odpadu.
Na čtyři desítky obalových specialistů se druhý
kongresový den vydaly do Hořovic, konkrétně
do moderně vybaveného DataLine Digital
Centra. Společnosti Dataline a THIMM pack´n´display zde připravily prezentace nejen své
nabídky, ale především nejmodernějších výrobních zařízení. V hořovickém centru najdete
například digitální tiskárnu HP Indigo 12000
formátu B2+, zušlechťovací stroj Scodix Ultra
202 nebo Highcon Euclid III pro laserový výsek
a bigování. Posledně zmiňovaný stroj vzbudil
patrně největší pozornost účastníků. Zástupci
společnosti THIMM potvrdili, že stroj bude

zanedlouho k dispozici i v jejich továrně ve
Všetatech. Půjde tak o první ryze průmyslovou
instalaci v České republice.
Prezentace začala výkladem o digitálních technologiích a jejich využití pro obalový průmysl.
Zájemci si mohli prohlédnout mnoho desítek
konkrétních realizací. Následoval komentovaný program v moderně vybavené hale se
všemi uvedenými technologiemi. Každý stroj
byl detailně představen, a to nejen po stránce
teoretické, ale také praktické. Všichni si mohli
prohlédnout (a také ohmatat) výsledky digitálního tisku, zušlechtění a laserového výseku.

Druhá skupina přihlášených zájemců z obalového průmyslu navštívila řízenou skládku komunálního odpadu ve středočeských Úholičkách.
Společnost FCC Regios, která je dceřinou firmou
nadnárodního koncernu FCC Environment, zde
provozuje mj. třídicí linku na odpad ze separovaného sběru, konkrétně plastu, a linku na výrobu tuhého alternativního paliva.
Při příjezdu vítala účastníky exkurze početná
hejna ptáků kroužící v okolí rozsáhlé skládky, což
ve spojení s podmračenou podzimní oblohou
a větrným počasím vyvolávalo v návštěvnících
zvláštní, trochu tísnivé pocity. Ty následně rozptýlil poutavý výklad vedoucího provozu skládky Jaroslava Gráze jak o celkovém fungování skládky,
tak o výše zmíněných linkách pro třídění odpadu.
Nechyběla ani diskuse o aktuálních environmentálních tématech dnešní doby, jako jsou třeba
možnosti versus realita v oblasti recyklace plastů.

Balení v akci

Na obaly digitálně,
za odpady na skládku
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Reportáž

Šťastná (a úspěšná)

sedmička
Nové
kontakty

Reference

Akce se za nás zdařila a měli jsme možnost
potkat spoustu zajímavých lidí a navázat smysluplné kontakty. Aplikace byla příjemný bonus
a catering intenzivní.
Vít Boháček
project manager
Customer Experience, IPSOS

Inspirovat
(se)
Kongresu OBALKO jsme se zúčastnili poprvé
a byli jsme nadšení. Příjemná byla už počáteční komunikace a vstřícnost při řešení všech
našich požadavků a následně to stejně dobře
pokračovalo: hladká organizace, výborný výběr
aktuálních témat a inspirativních přednášejících,

zajímavě pojatý večírek pro neformální setkání
s obchodními partnery a kolegy z ostatních společností. Nezastírám, že k naší velké spokojenosti
přispělo i ocenění, které jsme získali. Bylo pro
nás radostné zjištění, že na OBALKU můžeme
inspirovat ostatní a zároveň se nechat inspirovat.
Blanka Pacovská
obchod, Biopekárna Zemanka

Pevná
součást
kalendáře
Obalový kongres si každým rokem dobývá stále
lepší a lepší reputaci. Je to vidět na zvyšujícím
se počtu obalových odborníků, kteří se účastní,
a také na rostoucím množství zájemců z jiných
oborů. Kongresu OBALKO se účastním řadu let
a stal se neodmyslitelnou částí mých říjnových
pracovních aktivit.
Jan Dáňa
ředitel nákupu, Hügli Food

Jen tak dál
Posedmé na Obalku a i posedmé skvělá akce.
Inspirativní mluvčí, přednášky lidí, kteří mají co
říct, a skvělá atmosféra. OBALKO se dlouhodobě
řadí na špici mezi odborné konference a opět
svůj věhlas uhájilo. Jen tak dál!

Petr Tichý
vedoucí oddělení nákupu, MADETA

Důležitá
udržitelnost
Obalový kongres OBALKO je velmi zajímavou
příležitostí prezentace nejnovějších trendů
a technologií v obalovém průmyslu. Velmi oceňuji, že se postupně stává nedílnou součástí
obalových strategií také aspekt udržitelnosti
a posuzování vlivu potenciálních dopadů na životní prostředí. Vyzdvihuji také vysokou úroveň
organizace celé akce a nominaci inspirativních
řečníků z firem, které patří mezi lídry ve svých
oborech.
Ivan Holub
koordinátor udržitelného rozvoje
REWE GROUP Česká
republika, BILLA

Další informace o kongresu OBALKO na LinkedInu

www.linkedin.com/showcase/svetbaleni
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Děkujeme
všem
našim
partnerům!
Partneři:
POD ZÁŠTITOU:

ZLATÝ PARTNER:

PARTNEŘI
WORKSHOPŮ:

PARTNER
E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

STŘÍBRNÝ PARTNER
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

ODBORNÝ
GARANT:

PARTNER
TECHNIKY:

PARTNER
VÝZKUMU:

STŘÍBRNÍ
PARTNEŘI:

BRONZOVÍ
PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ
PARTNEŘI:

PARTNEŘI
NÁPOJŮ:

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:

PARTNER
DESIGNU:

Zarezervujte si
už teď termín
příštího ročníku!
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15.–16. října 2020
Praha

Akce skupiny:

15. a 16. října 2020, Praha

Případové
studie

Tajemství
úspěšných řešení

8

Odpolední
workshopy

Přihlašte
se k odběru
novinek o kongresu

Tematicky
zaměřené bloky

www.atozregistrace.cz/obalko

BizPACK

Nové kontakty
za 10 minut

Obalový
Business
Mixer

Příležitost pro
networking

Balení v akci...
Pohled do zákulisí
výroby
Chci se zúčastnit!

Kontaktujte Barboru Hrdličkovou:
www.obalko.cz

Obaloví odborníci
vědí, kde se potkat!
ORGANIZÁTOR AKCE:

barbora.hrdlickova@atoz.cz
+420 605 296 744

