
 

 
 

 

ROZHOVOR listopad 2017 

 

 

Z podpory ekonomického rozvoje šéfkou veletrhu: 
Cornelia Fehlner je novou tváří veletrhu FachPack 
 

V září 2018 startuje další cyklus evropského veletrhu FachPack 

zaměřeného na obaly, procesy a technologie. Od října 2017 má novou 

tvář. Cornelia Fehlner, 31letá rodačka z Ambergu, se vedení veletrhu 

FachPack ujímá po Heike Slottové. Slotta bude s veletrhem FachPack 

nadále spojena ve své strategičtěji zaměřené pozici, v níž ponese 

celkovou odpovědnost za veletrhy FachPack, BrauBeviale, 

EUROGUSS a SFC Street Food Convention. Vystudovaná kulturoložka 

a geografka Fehlner nasbírala zahraniční zkušenosti už během svého 

studia v Praze, Paříži a Bruselu. Naposledy pracovala v podpoře 

ekonomického rozvoje města Weiden v Horní Falci. Přibližně měsíc po 

jejím oficiálním nástupu do NürnbergMesse jsme se s ní setkali ke 

krátkému rozhovoru. 

 

Odkud pocházíte? Co vás na veletrzích přitahuje? 

Cornelia Fehlner: Původně jsem z bavorského Ambergu, studovala jsem na 

pasovské univerzitě a v Eichstättu a naposledy jsem působila v podpoře 

ekonomického rozvoje města Weiden v Horní Falci. Jsem moc ráda, že teď 

můžu přispět k aktivitám společnosti NürnbergMesse a jako šéfka veletrhu 

FachPack poznat nový obor. Veletrhy mě vždy fascinovaly a patřily k mé 

práci. Na základě své dosavadní zkušenosti můžu říct, že veletrhy neslouží 

jen k prodeji, ale jsou také důležitou platformou, na které navazují kontakty 

všichni relevantní hráči na příslušném trhu a kde se budují a udržují vztahy 

se zákazníky. Veletrhy jako marketingový nástroj jsem využívala už ve 

svých dřívějších pozicích. Svou „optiku zákazníka“ si určitě ponechám, 

abychom vystavovatelům i návštěvníkům veletrhu FachPack dokázali 

nabídnout maximální přidanou hodnotu. Jistě se tu najde řada synergií 

s mou předchozí činností. V rámci podpory ekonomického rozvoje jsem 

město podporovala se zaměřením na e-commerce a logistiku. Jedná se 

o oblasti, které se odrážejí i na veletrhu FachPack.  
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Jaký byl váš první měsíc v roli nové manažerky veletrhu?  

Nejdříve bylo samozřejmě třeba, abych se seznámila s organizačními 

a prodejními postupy a prozkoumala rozsáhlý areál. Vystavovatelé na 

veletrhu FachPack obsadí dvanáct hal, tedy téměř celou plochu 

norimberského výstaviště. První týdny jsem využila také k tomu, abych se 

seznámila s týmem a navázala kontakty v rámci firmy. Je pro mě velmi 

důležité rychle proniknout do obalového průmyslu a navázat kontakty se 

zákazníky, partnery a profesními sdruženími.  

 

Jaké cíle jste si pro veletrh FachPack 2018 stanovila? Co jste se si 

předsevzala? 

Chci klást velký důraz na spolupráci s profesními sdruženími. Nabídka 

veletrhu FachPack pokrývá celý procesní řetězec balení průmyslového 

a spotřebního zboží, a reprezentuje tak velmi různorodé odvětví. Mým 

prvním úkolem proto je rozšířit mou síť kontaktů, posilovat partnerství 

a rozvíjet v rámci veletrhu jako marketingového nástroje nové formáty. Pro 

už tak vysoký počet vystavovatelů a odborných návštěvníků chci navrhnout 

na míru šité koncepty, které je budou inspirovat. Zejména pokud jde 

o ostatní evropské země, je mým cílem přilákat nové hráče na trhu, posílit 

vztahy se zákazníky a veletrh FachPack dále etablovat jako místo 

setkávání pro evropský obalový průmysl. Jistě mi při tom pomůžou osobní 

vazby na sousední evropské země.  

 

Děkujeme za rozhovor! 

 

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. 
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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 Wich-Herrlein, 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, fotografie a videa najdete 

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

 

Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese:  

www.fachpack.de/press 

 

 

 


