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FachPack 2018:  

evropský odborný veletrh obalů, procesů a technologií 

v novém kabátě 
 

• nový branding: „Budoucnost vzniká při práci“ 

• přeuspořádání rozmanité nabídky v portfoliu výrobků 

a doprovodném programu  

• účast více než 1500 vystavovatelů z německy mluvící oblasti 

a dalších evropských zemí 

 

Přibližně za rok se v Norimberku opět sejde evropský obalový 

průmysl. Účastníci budou společně diskutovat o nejnovějších 

trendech a vývoji na trhu s obaly a budou pracovat na řešeních pro 

celé odvětví. FachPack se už rok před dalším cyklem veletrhů 

představí se svěžejším, silnějším a zřetelněji profilovaným 

brandingem „Budoucnost vzniká při práci“. Nové uspořádání 

nabízeného obsahu přinese vystavovatelům i návštěvníkům 

jednoduchou orientaci. V průběhu celého roku se FachPack bude 

věnovat aktuálním tématům v oboru, dodávat impulzy, stimulovat 

diskusi a nakonec během tří intenzivních veletržních dnů od 25. do 

27. září 2018 představí konkrétní řešení z balírenství a pro balírenství.  

 

„Už několik týdnů probíhá akviziční fáze. Postupuje tak dobře, že všech 

dvanáct veletržních hal bude velmi pravděpodobně do konce roku téměř 

obsazeno,“ říká spokojeně Heike Slotta, šéfka veletrhu FachPack. 

Vystavovatelé i návštěvníci veletrhu FachPack se v roce 2018 mohou těšit 

také na několik novinek. 

 

FachPack v novém kabátě: „Budoucnost vzniká při práci“ 

FachPack zahajuje svůj nový cyklus veletrhů s novým brandingem a jasnou 

strukturou. „Nový slogan ‚Budoucnost vzniká při práci‘ jsme zvolili záměrně, 

jelikož ztělesňuje inovativního ducha a pragmatický přístup veletrhu,“ 

vysvětluje Slotta. Evropský odborný veletrh obalů, procesů a technologií se 

bude i v roce 2018 orientovat na konkrétní řešení a bude spolehlivě 

pragmatický jako vždy. FachPack slouží jako kompas odvětví a jeho příští 

edice se uskuteční v letech 2018 a 2019 na norimberském výstavišti.  
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Již v průběhu dvanácti měsíců před zahájením veletrhu bude FachPack 

konsolidovat know-how celého odvětví a přispívat k předávání znalostí 

postupným otevíráním témat a podněty k diskuzím. „Už v rámci příprav 

veletrhu budeme tematizovat relevantní trendy, jako je digitalizace, čtvrtá 

průmyslová revoluce, automatizace či změny v chování spotřebitelů 

a uživatelů, a budeme je začleňovat do doprovodného programu na 

veletrhu,“ avizuje Slotta.  

 

Jasné zaměření na obalové prostředky/materiály a balicí stroje 

Veletrh FachPack je už léta místem setkávání evropského obalového 

průmyslu, jelikož se etabloval s jedinečným záběrem. „Abychom naše 

cílové skupiny dokázali v této šíři ještě lépe oslovit, přepracovali jsme 

portfolio výrobků prezentovaných na veletrhu FachPack a integrovali jsme 

nejnovější technologické trendy a inovace,“ vysvětluje Slotta. Segmenty 

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 budou od května 2018 

zastoupeny v databázi vystavovatelů a výrobků. Návštěvníci si budou už 

před zahájením veletrhu moci vybrat podle individuálních nastavení 

a zdokonalených funkcí pro filtrování přesně ty vystavovatele, kteří nabízejí 

vhodné řešení pro jejich problém související s obaly, nebo si budou moci 

předem naplánovat osobní schůzky. 

 

Nejdůležitější segmenty obaly a technologie budou v roce 2018 ještě 

zřetelněji rozpracovány, což se odrazí v novém rozvržení hal a také 

v doprovodném programu. Snazší orientaci pro naše vystavovatele 

i návštěvníky zajistí nejen přerozdělení do dvou velkých výstavních oblastí, 

ale také stanovení tematického zaměření jednotlivých veletržních hal. 

www.fachpack.de/floorplan 

 

„Fórum PackBox se mezi našimi návštěvníky v uplynulých letech setkalo 

s tak dobrým ohlasem, že jsme nabídku obsahu pro rok 2018 rozdělili do 

dvou fór,“ říká Slotta. Fórum PackBox se specializuje na oblasti obalů, 

jejich potisku a zušlechťování, zatímco fórum TechBox se zaměřuje na 

obalové technologie a logistiku. Na obou fórech bude prezentován 

relevantní obsah zaměřený na budoucnost a FachPack ukáže své know-

how v různých oblastech v celém procesním řetězci balírenství. Ve 
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spolupráci s renomovanými partnery vynikne na veletrhu FachPack 2018 

různorodost odvětví zřetelněji než kdy předtím.  

 

Konkrétní řešení pro návštěvníky z odvětví náročných na obalové 

materiály 

Návštěvníci veletrhu FachPack se rekrutují z odvětví, která s obaly 

intenzivně pracují. Jedná se o výrobce a uživatele primárních, 

sekundárních a terciárních obalů pro průmyslové a spotřební zboží 

z oblasti průmyslu a obchodu. Nechybějí ani jejich dodavatelé. Důraz je 

kladen na významná odvětví a odvětví s nejvyšším obratem: potraviny 

a nápoje, léčiva a lékařská technika, kosmetika, chemie nebo automotive. 

FachPack nabízí konkrétní řešení pro všechny výrobky a zboží, které je 

třeba zabalit. 

 

Od skládací krabice s dvojitou stěnou, která chrání tekutá léčiva před 

rozbitím skla, přes kódy šarží pro zajištění plné dohledatelnosti na základě 

data minimální trvanlivosti, úspěšné oslovení spotřebitelů, které jde ruku 

v ruce s odpovědností za životní prostředí, klima a emise CO2, až po 

praktická balení jednotlivých porcí, personalizovaná balení, inteligentní 

dopravní řešení nebo obaly, které zajišťují delší trvanlivost potravin.  

 

Přes 1500 vystavovatelů, kteří pokrývají celý procesní řetězec obalového 

průmyslu, v září 2018 během tří intenzivních dnů osloví více než 40 000 

návštěvníků. Motto veletrhu FachPack 2018 zní „Budoucnost vzniká při 

práci“. 
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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 

 

 
Kontaktní osoby pro média 
Stefanie Dietz, Jasmin McNally 
T +49 911 860 685 21 
F +49 911 860 612 85 21 
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

 
Všechny texty pro média a další informace a fotografie najdete na: 
www.fachpack.de/press 


