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FachPack 2018:
evropský obalový průmysl pod jednou střechou



inovační obalová řešení pro spotřební a průmyslové zboží
najděte, co hledáte: díky novému oborovému kompasu

Až FachPack, evropský odborný veletrh obalů, procesů a technologií,
25. září 2018 na tři dny opět otevře své brány, bude na norimberském
výstavišti připraveno 1500 vystavovatelů, kteří své produkty a inovace
představí odborné veřejnosti. „Ale který vystavovatel má to správné
řešení pro mé požadavky?“ Tuto otázku si při pohledu na seznam
vystavovatelů klade řada odborných návštěvníků. FachPack nabízí
inovační obalová řešení pro spotřební a průmyslové zboží v celé řadě
odvětví. Pro snazší plánování návštěvy veletrhu provedla jeho šéfka
Cornelia Fehlner ze společnosti NürnbergMesse spolu se svým
týmem různé úpravy. „Jednak jsme haly začali třídit podle témat, jak
je vidět na plánu areálu. A zadruhé je teď na webových stránkách
www.fachpack.de/en nově k dispozici oborový kompas,“ vysvětluje
Fehlner.
Moto zní „najděte, co hledáte“. Díky novému oborovému kompasu na webu
veletrhu bude pro návštěvníky snadné na FachPacku najít nejdůležitější
vystavovatele, produkty a přednášky, ale také zprávy odpovídající určitým
tématům a požadavkům. A to už před zahájením veletrhu. Nový oborový
kompas pomůže odpovědět na otázku: „Pro které odvětví hledáte obalové
řešení?“ Vybírat lze ze sedmi oblastí: potraviny a nápoje, farmacie
a lékařská technika, kosmetika, chemický průmysl, automobilový průmysl,
spotřební a průmyslové zboží. Po kliknutí se zobrazí všichni vystavovatelé,
kteří nabízejí produkty a/nebo služby pro zvolené odvětví, a dále také
odpovídající přednášky v doprovodném programu a zprávy na webových
stránkách.
Online vyhledávání vystavovatelů a produktů
Kompas návštěvníka zavede přímo na vyhledávání vystavovatelů
a produktů
na
webových
stránkách
veletrhu
FachPack:

www.fachpack.de/exhibitors-products. Návštěvníci se tam mohou předem
informovat na všechny vystavovatele, kteří jsou pro ně relevantní, a na
jejich nové produkty, vytvářet si seznamy a zadávat osobní poznámky.
Obzvláště zajímavým vystavovatelům je možné předem poslat zprávu nebo
domluvit termín schůzky na výstavním stánku. Případně se lze také
přihlásit k odběru newsletteru přizpůsobeného individuálním zájmům, který
přinese informace o nových vystavovatelích a produktech. Vyhledávání
vystavovatelů a produktů je samozřejmě k dispozici také na mobilních
zařízeních.
Odborné publikum z průmyslu a obchodu
Veletrh FachPack pokrývá celý procesní řetězec v oblasti balení: od
obalových materiálů a balicích strojů přes potisk obalů až po logistické
systémy a služby. Je tak zajímavý pro všechny firmy, které vyrábějí a/nebo
balí spotřební nebo průmyslové zboží. Zváni jsou výrobci a uživatelé
primárních, sekundárních i terciárních obalů a také jejich dodavatelé.
Pocházejí především z oblasti potravin a nápojů, farmacie a lékařské
techniky, kosmetiky, chemického a automobilového průmyslu.
O veletrhu FachPack
FachPack je evropský odborný veletrh obalů, procesů a technologií. Během
tří intenzivních dnů od 25. do 27. září 2018 v Norimberku představí
ucelenou odbornou nabídku pro kompletní procesní řetězec související
s balením průmyslového i spotřebního zboží. FachPack se ukáže ve
svěžejší, silnější a zřetelněji profilované podobě. Zároveň si však zachová
svou orientaci na konkrétní řešení a zůstane spolehlivě pragmatický jako
doposud. Díky svému jedinečnému portfoliu obalových materiálů,
obalových prostředků, pomocných obalových prostředků, balicích strojů,
etiketovací a označovací techniky, strojů a zařízení na obalové periferii,
potisku a zušlechťování obalů, intralogistiky, obalové logistiky a služeb pro
obalový průmysl je FachPack místem setkávání evropského balírenství,
které přitahuje odborné návštěvníky ze všech odvětví, jež s obaly pracují.
Jedná se o potraviny/nápoje, léčiva / lékařskou techniku, kosmetiku,
chemii,
automotive
a další
spotřební
a průmyslové
zboží.
www.fachpack.de/en
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Kontaktní osoby pro média
Katja Feeß, Jasmin McNally
T +49 911 860 685 21
F +49 911 860 612 85 21
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de
Všechny texty pro média, novinky z oboru a další informace, fotografie
a videa najdete v newsroomu na: www.fachpack.de/en/news
Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese:
www.fachpack.de/press
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