
Augusztusi hírlevél 8. szám, 2015.08.31. 

A CSAOSZ idén júniusban ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. Az elmúlt 

negyed évszázadban logónk nem, vagy csak alig változott. Elérkezett az 

arculati elemünk megújítása. 

További részletek 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide. 

Kérdése vagy megjegyzése van? Küldje el nekünk a csaosz@csaosz.hu e-mail címre, vagy hívja a (1) 210 01 07 telefonszámot. 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

További részletek 

Hamisíthatatlan termékazonosítót fejlesztettek 

A miskolci Vasbeta Kft. Secure Mark (SMark) projektjére, a hamisíthatatlan 

termékazonosító rendszer kifejlesztésére a cég több mint egymilliárd forintot 

fordított. 

Szakmai hírek 

A CSAOSZ immár 6. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind 

pedig küllemében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2015-2016. évi kiadása 

McBike—különleges csomagolás kerékpározóknak 

A McDonald’s egy egészen különleges csomagolással rukkolt ki, amelynek az a 

lényege, hogy a bringások is biztonságosan szállíthassák az ennivalójukat. 

További részletek 

A Packaging Europe a CSAOSZ-ról hosszú cikket közölt legutóbbi lapszámában.  

Köszönetképpen bemutatjuk a vezető európai csomagolási hírportált 

hasábjainkon és minden tagvállalatunknak ajánljuk is e fórumon való 

megjelenést. 

CSAOSZ Konferencia 

A CSAOSZ rendkívüli közgyűlésén elhangzott kérés alapján a CSAOSZ őszi 

konferenciáját – az eredetileg október utolsó csütörtöke helyett – a következő 

két keddjére, 2015. november 3-ra halasztjuk. 

További részletek 

További részletek 

További részletek 

Augusztus folyamán véglegessé vált idei versenyre beérkezett érvényes 

nevezések száma. Idén 35 vállalattól 60 nevezést kaptunk, amelyek közül egyet, 

a tavalyi pályázat megismétlése miatt vissza kellett utasítanunk, így 59 munka 

bírálatát kell elvégezzük. A nevező vállalatok száma kettővel marad el az elmúlt 

évitől, a nevezések száma azonban örvendetesen növekedett, tavaly 54 volt. 

Lezárult a Hungaropack Csomagolási Verseny nevezése 

A Csomagolási Világszövetség 2016 májusában Budapesten sorra kerülő ülése 

megrendezéséhez a tagvállalataink köréből a Törley Pezsgőpincészet Kft. újabb 

partnerként csatlakozott. 

Ezúton is köszönjük a Törley Pezsgőpincészet Kft.-nek a hazai csomagolóipar számára 

egyedülálló szakmai rendezvény megszervezésének segítését. 

Bemutatjuk a Packaging Europe-ot 

További részletek 

EPAL gitterbox: biztonságos, kifogástalan minőségű és gazdaságos 

A biztonságos áruszállítás megbízható eszközöket kíván – az EPAL ebben is 

segítséget nyújt, a népszerű gitterboxok, azaz a rácsos raklapok által. 

A hordtáska, ami akár 11 napig frissen tarja a görögdinnyézt 

Új, vágott dinnyére kifejlesztett csomagolási megoldás került forgalomba, amely 

egyszerre növeli a vásárlói megelégedettséget és az eltarthatóságot.  

További részletek 

További részletek 

Felszámolási hírek 

További részletek 

Széchényi 2020 

A kormány döntésének következtében július 30-án módosult a Széchenyi 2020 

keretében megjelent, mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítését, valamint azok kapacitásbővítő beruházásait támogató felhívás (GINOP

-1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15). 

Szakmai programok 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Partner Klub 

Kiállítói tréning a sikeres vásári részvételhez 

http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=454:a-csaosz-elnoksegenek-es-titkarsaganak-hirei&catid=75&Itemid=122&lang=hu
mailto:csaosz@csaosz.hu?subject=Leiratkozás%20a%20hírlevélről
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http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=463:a-hordtaska-ami-akar-11-napig-frissen-tartja-a-gorogdinnyet&catid=75:2015-augusztus&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=455:lezarult-a-32-hungaropack-magyar-csomagolasi-verseny-nevezesi-ideje&catid=75:2015-augusztus&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=458:felszamolasi-informaciok&catid=75:2015-augusztus&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=459:szechenyi-2020&catid=75:2015-augusztus&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=464:a-magyar-nemzeti-kereskedohaz-mnkh-partner-klub&catid=75&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=465:gazdasagi-forum-2015&catid=75&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=466:kiallitoi-trening-a-sikeres-vasari-reszvetelhez&catid=75&Itemid=122&lang=hu

