
 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA květen 2019 

 

 

Všechno nejlepší k narozeninám, FachPacku! 

 

 40 let: z regionální obchodní výstavy evropským veletrhem  

 vystavovatelé účastnící se od samého počátku 
 

FachPack slaví čtyřicátiny! Výročí přináší dobrou příležitost 

ohlédnout se za uplynulými roky. FachPack začínal v Norimberku 

v roce 1979 jako regionální obchodní výstava pro obalový průmysl, 

a to s 88 vystavovateli a cca 2000 návštěvníky. Během letošního 

ročníku se od 24. do 26. září může těšit na přibližně 

1600 vystavovatelů a 45 000 návštěvníků. Jako odborný veletrh obalů, 

procesů a techniky se stal místem setkávání evropského obalového 

průmyslu.  

 

Všechno začalo v roce 1978 nápadem tehdejšího ředitele výstav 

dr. Hartwiga Haucka a ředitele marketingu Waltera Hufnagela. Všimli si 

zvýšeného počtu individuálních dotazů ze strany zástupců obalového 

průmyslu, kteří si nové, velmi moderní výstaviště v Norimberku pronajímali 

pro interní výstavy. Jednalo se i o balírenskou společnost König – Illig, 

která je nyní globálním hráčem, a obchodního zástupce Gerta Erhardta. 

Diskuze s odborníky z oboru a období věnované průzkumu trhu potvrdily 

dojem, že je zapotřebí specializovaná výstava obalů. Byl vypracován plán 

spolu s dopisem potenciálním vystavovatelům, a protože času nebylo 

nazbyt, organizátoři se setkali na Oktoberfestu na okraj obchodního jednání 

v Mnichově. „V roce 1979 bylo rozesláno pouhých 100 pohlednic, které 

měly přilákat vystavovatele,“ říká generální ředitel Peter Ottmann, který 

společnost NürnbergMesse vede spolu s druhým generálním ředitelem, 

dr. Rolandem Fleckem. „A o několik měsíců později se na prvním veletrhu 

této série sešlo 88 vystavovatelů.“  

 

Co zákazníci oceňují  

FachPack od té doby zaznamenal vynikající růst. Počet vystavovatelů 

v roce 1995 překročil hranici 400 a v roce 2003 dosáhl hodnoty 1000. 

V roce 2015 pořadatelé poprvé zaznamenali více než 40 000 návštěvníků. 

V roce 2018 pak pocházelo 38 % vystavovatelů na FachPacku a 25 % 
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návštěvníků veletrhu z jiných zemí, především z jiných koutů Evropy. Čím 

je FachPack tak atraktivní? „FachPack byl vždy veletrhem pro aktivní 

účastníky odvětví,“ komentuje Cornelia Fehlner, která má FachPack na 

starosti od roku 2017. „Vystavovatelé a návštěvníci na FachPacku zvláště 

oceňují tři věci: jeho délku, která vždy činí tři dny, takže veletrh je krátký 

a svižný; to, že pokrývá téměř všechny produkty a služby související 

s řetězcem procesů v balení, od strojů a logistiky přes obalové materiály 

a příslušenství až po tisk a povrchovou úpravu; atraktivní doprovodný 

program s oblíbenými přednáškovými fóry PackBox a TechBox, trendy 

zvláštními přehlídkami a udělováním zajímavých cen.“ 

 

Tajemství dosavadního úspěchu 

Ottmann na otázku, co stojí za úspěchem FachPacku, odpovídá: „Vždy 

jsme pozorně sledovali trh a reagovali na vývoj v reálném čase.“ Vezměme 

si například odvětví vlnité lepenky. Potřebovalo základnu a v 90. letech ji 

našlo v Norimberku, což zahrnuje populární Fórum vlnité lepenky. Na 

FachPacku se v průběhu let stále více prosazovaly flexibilní obaly a mnozí 

specialisté na etiketování. Koncem 90. let se do aktivit zapojila partnerská 

organizace udělující vysoce renomovanou cenu v oblasti obalů, Německý 

obalový institut (Deutsches Verpackungsinstitut, dvi). A nakonec se 

Norimberk, který se nachází v srdci Evropy, stal mekkou celého průmyslu 

ve východních částech kontinentu. S pádem Berlínské zdi a koncem 

železné opony se Norimberk stal mnohem dostupnějším. Jeden ze čtyř 

návštěvníků FachPacku nyní pochází odjinud než z Německa, především 

pak z Rakouska, Česka, Polska, Itálie, Švýcarska, Nizozemska, Francie, 

Slovinska, Velké Británie a Belgie.  

 

Věrní vystavovatelé od samého počátku 

Ačkoliv se FachPack postupem času výrazně proměnil a je stále větší 

a šířeji evropský co do vystavovatelů a návštěvníků, stále existují firmy, 

které se veletrhu účastní od samého počátku. Z původních 

88 vystavovatelů v roce 1979 se jich 40. jubilejní edice v roce 2019 

zúčastní 11. Cornelia Fehlner je na tuto skupinu obzvláště hrdá: „Účast na 

každém veletrhu FachPack po dobu 40 let, aniž by kterýkoliv vynechali, je 

něco mimořádného. Za tuto věrnost jsme mimořádně vděční.“ Mezi 

vystavovatele účastnící se od první edice patří beck packautomaten GmbH 

& Co. KG – Verpackungsmaschinen; Bluhm Systeme GmbH; Breitner 

Abfüllanlagen GmbH; Collischan GmbH & Co. KG; HADE Heinrich 

Dornseifer KG; Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG; Illig 
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Maschinenbau GmbH & Co. KG; Kartonveredlung Knapp GmbH; KOCH 

Pac-Systeme GmbH; Mezger Heftsysteme GmbH; a MSK Verpackungs-

Systeme GmbH.  

 

FachPack 2019: „Zítřek utváříme dnes“ 

Dalším důvodem, proč si firmy nechtějí nechat ujít jediný FachPack, je to, 

že tyto veletrhy odrážejí trh a jsou indikátorem nadcházejících trendů. To 

platí i pro FachPack 2019 s mottem „Zítřek utváříme dnes“ a letošním 

hlavním tématem „ekologické obaly“. Toto téma se promítne do 

přednáškových fór, zvláštních přehlídek a předávání cen, ale také do 

stánků řady vystavovatelů. FachPack se považuje za platformu pro 

iniciativy zaměřené na budoucnost. Už dnes se ukazuje, že obaly 

budoucnosti budou přínosem jak pro spotřebitele, tak pro životní prostředí 

a že budou navrženy s ohledem na celý cyklus. www.fachpack.de/en 
 

Jubilejní edice „Obalů pro budoucnost“ online 

Ke 40. výročí veletrhu FachPack společnost NürnbergMesse 

a nakladatelství Keppler Verlag připravily speciální vydání „Zukunftsmacher 

Verpackung“ (Obaly pro budoucnost). Jeho 36 stran se ohlíží za založením 

a rozvojem FachPacku a obsahuje také články o trendech, které stanoví 

budoucí směr obalového průmyslu. Prohlédněte si elektronickou verzi na 

www.kepplermediengruppe.de/40JahreFachPack 

 

Kontaktní osoby pro média 

Katja Feeß, Ruth Cuya 

T +49 911 860 687 19 

F +49 911 860 612 87 19 

ruth.cuya@nuernbergmesse.de 

 

Všechna tisková prohlášení, další informace, oborové články, fotografie 

a videa najdete v newsroomu na stránce: www.fachpack.de/en/news 

 

Další služby pro novináře a zástupce médií: www.fachpack.de/press 

 


