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FachPack 2018 větší než kdy předtím 
 

 v Norimberku poprvé obsazeno 12 veletržních hal 

 nové rozvržení hal podle tematického zaměření  
 

Půl roku před svým zahájením je veletrh FachPack (25.–27.9.2018) 

téměř kompletně vyprodaný. K dispozici je už jen několik ploch. 

Evropský veletrh obalů, procesů a technologií na norimberském 

výstavišti poprvé obsadí dvanáct hal. V Norimberku se koncem září 

očekává přibližně 1500 vystavovatelů a více než 40 000 návštěvníků. 

Aby účastníci při takovém počtu vystavovatelů neztratili přehled, bylo 

rozvržení hal kompletně přepracováno podle tematického zaměření.  

  

„Chceme návštěvníkům veletrhu FachPack co nejvíc usnadnit orientaci na 

výstavišti. Je žádoucí, aby rychle našli vystavovatele, kteří mají odpovědi 

na jejich otázky a nabízejí potřebná řešení,“ vysvětluje Cornelia Fehlner, 

šéfka veletrhu ve společnosti NürnbergMesse. „V minulosti v některých 

halách přirozenou cestou vzniklo tematické zaměření. Z toho jsme vyšli 

a rozvržení hal dál propracovali.“  

 

Haly rozdělené podle témat 

FachPack ve všech dvanácti veletržních halách pokrývá celý obalových 

hodnotový řetězec. Jižní haly (1, 2, 3, 3A, 4, 4A) zahrnují balicí stroje, 

etiketovací a označovací techniku, intralogistiku a obalovou logistiku. 

V severních halách (4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9) se pak budou nacházet obalové 

materiály, (pomocné) obalové prostředky, potisk obalů a jejich 

zušlechťování. 

 

Novinkou je, že každá z dvanácti hal má velmi specifické téma, k němuž se 

prezentuje zvlášť velký počet vystavovatelů. „Návštěvníci FachPacku, kteří 

mají zájem o potisk obalů, jejich zušlechťování a prémiové obaly, by měli 

nejprve navštívit nově obsazenou, velmi kvalitně ztvárněnou halu 8. 

Návštěvníci z oborů lékařské techniky, farmacie nebo kosmetiky by naproti 

tomu měli směřovat rovnou do haly 3A, neboť právě tam najdou nejširší 

sortiment zaměřený na jejich odvětví,“ pokračuje Cornelia Fehlner. Témata 



 

FachPack 2018 větší než kdy předtím 
Tisková informace – duben 2018 strana 2/3 

jako papír, karton nebo lepenka budou k nalezení v několika halách (5, 7A, 

9), protože v těchto oblastech se účastní velké množství vystavovatelů.  

 

Haly mají následující zaměření: 

 

 hala 1: etiketovací a označovací technika 

 hala 2: lepicí technika 

 hala 3: automatizace, robotika, paletizační systémy, komponenty 

 hala 3A: farmacie, lékařská technika, kosmetika 

 hala 4: intralogistika, obalová logistika, etiketovací a označovací 

technika, ekologické technologie 

 hala 4A: intralogistika a obalová logistika 

 hala 5: papír, karton, lepenka, kov 

 hala 6: flexibilní a tvarově stabilní plast, dřevo 

 hala 7: flexibilní a tvarově stabilní plast 

 hala 7A: papír, karton, lepenka 

 hala 8: potisk a zušlechťování obalových materiálů, prémiové obaly 

 hala 9: flexibilní a tvarově stabilní plast, papír, karton, lepenka 

 

Kompletní přehled toho, jak bude výstaviště veletrhem FachPack 

obsazeno, včetně detailních plánů jednotlivých veletržních hal najdete na: 

www.fachpack.de/en/exhibitors/participation/floor-plan 

 

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 
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Kontaktní osoby pro média 

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 

 

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 
 


