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Targi FachPack 2018: Atrakcyjny program ramowy 

  

 Szlachetne: Pokaz specjalny opakowanie premium w hali 8 

 Warto wiedzieć: Fora TechBox i PackBox 

 Europejski: Pawilon zrzeszeń 
 

FachPack, Specjalistyczne Targi Opakowań, Procesów i Techniki to w 

Europie więcej niż tylko zwykłe targi. Znacznie więcej, na co wskazuje 

choćby spojrzenie w zeszyt programu. Obok 1.500 targowych stoisk 

wystawców na ponad 40.000 zwiedzających specjalistów czeka atrak-

cyjny program ramowy z licznymi specjalistycznymi referatami oraz 

pokazami specjalnymi na temat aktualnie w branży dyskutowanych 

trendów jak cyfryzacja, trwałość czy też wzornictwo. Nowa jest hala 8, 

w której uwagę skupiono na opakowaniach premium, nadrukach na 

opakowaniach i uszlachetnianiu opakowań. Odpowiednio do motta „Z 

jednego zrób dwa“ ulubione przez zwiedzających Forum PackBox 

(hala 7) otrzyma towarzystwo w postaci nowego Forum TechBox w 

hali 3. Dzięki temu ilość specjalistycznych referatów bez mała podwoi 

się. Nowy jest także pawilon europejskich zrzeszeń w hali 6, który 

zaprasza do wymiany uwag i współpracy w sieci. 
 

Jaki wkład wnieść może wzornictwo dla udanego wystąpienia danej marki? 

Jakie trendy panują w komunikacji z marką? Jakie są nowe materiały i 

technologie dla opakowań? O takie pytania jak te rozchodzi się w nowo 

obłożonej hali 8 i w pokazie specjalnym, który w całości poświęcił się 

opakowaniom premium, innowacyjnym materiałom, nadrukom na opako-

waniach i uszlachetnianiu opakowań. 

 

Stosownie do myśli o wzornictwie hala 8 wita zwiedzających ją modnym i 

szlachetnym czarno-białym wystrojem: czarne opony ścian hali i dywany, w 

kontraście do tego białe stoiska. Równo 70 przedsiębiorstw prezentuje tu 

swoje wyroby i rozwiązania. W centrum hali umieszczono pokaz specjalny 

ukształtowany przez bayern design, na którym zaprezentowano 30 inno-

wacyjnych eksponatów, m.in. puszeczki kosmetyczne z drewna z świerka 

fińskiego, oliwę z oliwek w kryształowej osłonie cukrowej czy też torbę na 

farby w kształcie plecaka z zintegrowanym wałkiem. 
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Nowości z boksu: Forum TechBox 

Inteligentne przenośniki opakowań, bezpieczeństwo danych na liniach 

opakowań lub Cyfrowa Ofensywa – to tylko kilka przykładów tematów z 

programu nowego Forum TechBox, które przez wszystkie trzy dni targów 

odbywa się w hali 3. Renomowani partnerzy z branży w specjalistycznych 

referatach przekazują wiedzę z zakresu techniki pakowania i znakowania 

oraz logistyki wewnętrznej i pakowania i zapraszają do fachowej wymiany 

zdań. „Analogicznie do nowego rozplanowania hal na dwa oddzielne 

sektory ,Opakowania i procesy’ oraz ,Technika i procesy‘ oferujemy także 

dwa tematycznie dopasowane fora“, wyjaśnia Cornelia Fehlner, kierownik 

imprezy FachPack z ramienia NürnbergMesse. Poza tym nadal istnieje 

Forum PackBox – w tym roku w hali 7 – którego tematy obejmują takie 

zagadnienia jak środki pakowania, nadruki na opakowaniach, uszlachet-

nianie opakowań i wzornictwo opakowań. 

 

Europejskie zrzeszenia opakowań w hali 6 

Nowością Targów FachPack jest pawilon zrzeszeń branżowych w hali 6. 

Równo dziesięć przedstawicielstw interesów i zrzeszeń z różnych krajów 

Europy (np. Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Łotwy, Holandii, Austrii) 

prezentuje się na ukształtowanej w otwartej formie i zachęcającej do 

zwiedzenia powierzchni specjalnej zapraszając do zawarcia znajmości, 

wymiany uwag i współpracy w sieci. 

 

Deutsche Verpackungsinstitut (dvi – Niemiecki Instytut Opakowań), Berlin, 

jest również obecny w hali 6 ze swoim stoiskiem targów (6-459). Właśnie 

na nim można będzie obejrzeć wyroby premiowane nagrodą Niemieckiego 

Instytutu Opakowań. Niemiecka Nagroda Opakowań nadawana jest wy-

różniającym się i innowacyjnym rozwiązaniom w całym łańcuchu przyrostu 

wartości dodanej opakowań w dziesięciu różnych kategoriach. Współza-

wodnictwo o nią postrzegane jest za najbardziej renomowany europejski 

konkurs związany z opakowaniem a jej nadanie przez dvi (Niemiecki 

Instytut Opakowań) odbędzie się w pierwszym dniu Targów FachPack. 

 

Program ramowy: Przekazywanie wiedzy popularne i bezpłatne 

Szereg innych pokazów specjalnych i forów zaprasza do dokształcania i 

pogłębiania wiedzy w zakresie zróżnicowanych aspektów opakowania. A 

co najlepsze: Wszystkie punkty programu nie wymagają wcześniejszego 

zgłoszenia i są bezpłatne. 
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Pozostałe szczególne wydarzenia zawarte w programie ramowym 

Targów FachPack: 

 Forum „Tektura falista“ (26.9.2018, NCC Ost, sala St. Petersburg) 

 Zagadnienia rynku „Trwałość a tworzywa sztuczne – żadna sprzeczność” 

(hala 7) 

 Park tematyczny „Opakowanie w technice medycznej i w farmacji”  

(hala 3A)  

 Świat poznawania tektury pełnej (hala 9) 

 Pawilon „Etykiety & więcej“ (hala 9)  

 Wspólne stoisko młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (hala 3A)  

 Robotik-Pack-Line (hala 3) 

 Packaging Business Lounge oraz Xing Lounge Opakowanie (obsługa 8/9, 

poziom 1) 
 

Szczegółowe informacje pod: www.fachpack.de/programme 
 

O Targach FachPack 

FachPack są europejskimi Specjalistycznymi Targami Opakowań, Pro-

cesów i Techniki. Przez trzy kompaktowe dni od 25 do 27 września 2018 r. 

prezentują w Norymberdze swoją obszerną specjalistyczną ofertę wzdłuż 

łańcucha procesu opakowań dla dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych. 

Swoim nowym sloganem markowym „Jutro powstaje już przy wykonaniu“ 

Targi FachPack prezentują się bardziej świeżo, silniejsze i z wyraźniejszym 

profilem. A przy tym zorientowane na prezentowaniu rozwiązań, konkretne, 

pragmatyczne i jak zawsze niezawodne. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju 

portfolio targów w takich dziedzinach jak materiały i środki do pakowania, 

pomocnicze środki do pakowania, maszyny do pakowania, technika etykie-

towania i znakowania, maszyny i urządzenia na peryferiach pakowania, 

nadruki na opakowaniach i uszlachetnianie opakowań, logistyka wew-

nętrzna i logistyka opakowań oraz usługi dla przemysłu opakowań Targi 

FachPack stanowią miejsce spotkań europejskiego rynku opakowań przy-

ciągając zwiedzających specjalistów wszystkich branż procesu intensyw-

nego pakowania, takich jak: artykuły spożywcze/napoje, farmacja/technika 

medyczna, kosmetyka, chemia, motoryzacja oraz inne dobra konsump-

cyjne i przemysłowe. www.fachpack.de/en 
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Partnerzy kontaktu dla prasy i mediów 

Katja Feeß, Jasmin McNally 

T 49 9 11. 86 06-85 21 

F 49 9 11. 86 06-12 85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

Wszystkie teksty prasowe, wiadomości branżowe i informacje uzupełnia-

jące, zdjęcia oraz materiały wideo zawarto w dziale wiadomości pod: 

www.fachpack.de/en/news 

 

Pozostałe serwisy dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów dostępne pod: 

www.fachpack.de/press 

 


