
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CSAOSZ HÍRLEVÉL 
2016. MÁRCIUS 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

 

CSAOSZ Közgyűlés 

2016. március 10.-én Budapesten, a Szövetség irodáinak is helyt adó GRIFF Hotelben 34 tagvállalat 

jelenlétében tartottuk meg a CSAOSZ Közgyűlését.  

A Piaci lehetőségek Ausztriában című bevezető előadást Mautner Márk, Magyarország Ausztriai Nagykö-

vetségének vezető külgazdasági attaséja tartotta. Ezt követően Nagy Miklós főtitkár adott részletes tájékoz-

tatást a Csomagolási Világszövetség májusi, budapesti programjáról. 

A Közgyűlés következő részében a 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolók, valamint mérleg és 

eredménykimutatás, továbbá a 2016. évi tervek ismertetésére került sor. A tájékoztatót Bencs Attila 

elnök és Nagy Miklós tartották. 

A résztvevők meghallgatták a Felügyelőbizottság jelentését is. Dr. Csapó Annamária FB elnök rövid át-

tekintést adott az FB elmúlt évi munkájáról. 

Ezt követően az Elnökség beszámolójának, valamint a CSAOSZ 2015. évi mérleg és 

eredménykimutatásának, továbbá a 2016. évi tevékenységi feladatterv és költségvetés elfogadása 

került napirendre. 

A tagság az előterjesztéseket ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

A „hivatalos” programok után Bencs Attila Elnök átadta a 2016. évi „A szakmáért” életműdíjat, amit 

Dr. Pánczél Zoltán egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Csomagolásvizsgáló Laboratóriumá-

nak vezetője kapott – élete első kitüntetéseként!  

Dr. Pánczél Zoltán méltatása a 2016. februári Hírlevélben, illetve a CSAOSZ honlapján is olvasható. 

 

A közgyűlés az Elnök zárszavával ért véget. 

A CSAOSZ Titkárság új munkatársának rövid bemutatkozása 

2016. február közepén Svraka Angéla szervezőtitkár saját elhatározásából, új kihívásokat keresve el-

hagyta a CSAOSZ-t. 

A CSAOSZ szervezőtitkári posztját március 21-étől Gorski Nikolett tölti be. 

Az új munkatárs neve többek számára talán nem cseng ismeretlenül, hiszen 2006-2014 között az ÖKO-

Pannon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója – CSAOSZ jelenlegi társelnöke – Viszkei György mellett töl-

tött be asszisztensi pozíciót. 

Nikolett több mint 15 éve lát el irodavezetői feladatokat, valamint tapasztalatot szerzett a rendezvény-

szervezés területén is, amelyet új munkakörében is sikerrel kamatoztathat. 
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Közös energiabeszerzési pályázat eredménye: 

hatalmas megtakarítások a pályázó CSAOSZ tagvállalatoknál 

A Nyomdai- és Papíripari Szövetség által menedzselt és a CSAOSZ tagvállalatok számára is évek óta 

elérhetővé tett közös beszerzés villamosenergiára vonatkozó részének pályáztatása lezárult.  

A CSAOSZ 70 tagvállalata közül 6 (kevesebb, mint 10%) vett részt a tenderen és együttesen: 

 2017. évre: 6.348.500 Ft 

 2018. évre: 4.996.500 Ft 

megtakarítást értek el. 

A hat vállalat megtakarításának együttes értéke a CSAOSZ 2016. évi tagdíjbevételi tervének 33,  

illetve 26%-a. 

Egy (kisfogyasztó) tagvállalat kivételével az egyénenkénti megtakarítás 1,6-5,1 évi CSAOSZ 

tagdíjnak felel meg! 

A gázenergia beszerzési tender hamarosan indul. Még lehet csatlakozni. 

 

  Felszámolási, végelszámolási hírek – az OPTEN kimutatásai alapján 

A 2016. évi 10 és 12-es Cégközlönyben közzétettek szerint végelszámolás alá került: 

 Tixo Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3200 Gyöngyös, Batsányi J. utca 9. 

 King Pack Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Harcsa utca 9. 

 KOLONEL PRESS Kiadó, Nyomda és Csomagolástechnika Kft.  

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

 

Szabványosítási hírek 

Az alábbi CEN szabványok jóváhagyó közleményes (angol nyelvű) bevezetésére kerül sor. 

MSZ EN ISO 780 

Csomagolás. Csomagolás-forgalmazás. Grafikai 

szimbólumok a csomagok kezeléséhez és tárolá-

sához (ISO 780:2015) 

Packaging. Distribution packaging. Graphical 

symbols for handling and storage of packages 

(ISO 780:2015) 

MSZ EN ISO 8317 

Gyermekbiztos csomagolás. A visszazárható cso-

magolások követelményei és vizsgálati módsze-

rei (ISO 8317:2015) 

Child-resistant packaging. Requirements and 

testing procedures for reclosable packages 

(ISO 8317:2015) 
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Tagvállalati hírek 

 

A Tetra Pak megszerezte a világ legrangosabb gyártási díját 

 

A Tetra Pak szerbiai gyára, a világ élelmiszeripari 

csomagolóanyag gyárai között elsőként megszerezte 

a Japán Üzemi Karbantartási Intézet Teljeskörű Ha-

tékonyság Karbantartás Díjának 5., azaz legmaga-

sabb fokozatát. A szerb gyár így egyike lett annak a 

20 vállalatnak a világon, amelyeknek az elmúlt 40 év 

során termelési hatékonyságuk fejlesztésével sike-

rült kiérdemelniük ezt a rangos elismerést. A ma-

gyarországi Tetra Pak üzem szorosan a szerb létesít-

mény nyomában haladva, jelenleg a díj negyedik 

szintjének auditjára készül. 
 

A szerbiai Gornji Milanovac-i Tetra Pak gyárban 2001-ben az akkori gyárigazgató, Révész Zoltán, a ma-
gyarországi gyártóüzem jelenlegi igazgatója vezette be a TPM (Total Productive Maintenance, azaz 
Teljeskörű Hatékony Karbantartás) módszertant. 

„A gépek és berendezések működtetése nem elsősorban költséghatékonysági, hanem egyre inkább 
versenyképességi és környezetvédelmi szempont, amely napjaink kiélezett globális piaci versenyében 
és az erőforrásokkal való takarékosság miatt alapvető fontossággal bír” – mondta Révész Zoltán, a 
Tetra Pak budaörsi gyárának igazgatója. „A TPM rendszer meghonosításával gyárainkban gyakorlatilag 
belső erőforrásainkra építve tudunk jobb minőséget, kevesebb vesztességgel, rövidebb idő alatt és 
fenntartható módon előállítani” – tette hozzá. 
 
Forrás: Élelmiszer Online 

Üzleti kapcsolatépítési lehetőségek 

 

 
 

ENSZ beszállítói fórum 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Külkereskedelmi Főosztályának közreműködésével, 2016. május 

3-4. között Budapesten ENSZ beszállítói fórum kerül megrendezésre. 

Az ENSZ családba tartozó szakosított szervek és intézmények évente több mint tizenöt milliárd dollár 

értékben írnak ki beszerzési tendereket, áruk és szolgáltatások széles igényével. A fórum célja, hogy a 

magyar kis- és középvállalkozások első kézből kapjanak tájékoztatást az ENSZ-es beszerzésekről, a be-

szerzési eljárás menetétől kezdve a számukra nyitva álló lehetőségekig. 
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A felhívással kapcsolatos további részletek az alábbi dokumentumokban találhatók: 

ENSZ_beszallitoi_forum_cegek_szamara_felhivas_tervezet.pdf 

Registration_sheet_vegleges.xlsx 

Az eseménnyel, illetve az igények előzetes regisztrációjával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, fordul-

janak a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz az alábbi elérhetőségen: szakdiplomata@mfa.gov.hu. 

Magyar-Francia Üzleti Találkozók Franciaországban a Futball EB alatt! 

 

Magyarország kijutott a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságra! A magyar csapat az alábbi időpontok-

ban és helyszíneken játssza majd csoportmérkőzéseit. 

 2016. június 14. Bordeaux 

 2016. június 18. Marseille 

 2016. június 22. Lyon 

A 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság vonzó esemény minden futballrajongó számára, beleértve azo-

kat az üzletembereket is, akik a mérkőzéseken való részvétel mellett érdeklődnek a franciaországi be-

fektetési és üzleti lehetőségekről és szívesen találkoznának helyi üzletemberekkel, leendő ügyfeleikkel, 

partnereikkel kapcsolati tőkéjük gyarapítása érdekében. 

Ezen vállalkozók, magyar üzletemberek számára kínálunk lehetőséget üzleti rendezvényen való rész-

vételre, vagy akár személyre szabott üzleti találkozók megszervezésére a magyar csapat csoportmér-

kőzéseinek időpontjában és helyszínein. 

Egy kis ízelítő a Lyon-i Kereskedelmi és Iparkamra által szervezett Magyar-Francia Üzleti Találkozó 

programjából 

Időpont: 2016. június 22. 9-13 óráig.  

Helyszín: Lyon-i Kereskedelmi és Iparkamara (www.lyon.cci.fr) 

Program: 

09h00-09h30  Befektetési és üzleti lehetőségek bemutatása a Rhône-Alpes régióban az ADRELY 

Befektetési Ügynökség képviselője által a magyar résztvevő cégek számára 

09h30- 09h45  Kérdések-Válaszok  

10h00-10h30  Magyarország általános bemutatása - Francia jelenlét a magyar gazdaságban-  

Magyar-Francia Kereskedelmi Kapcsolatok a francia cégek számára  

10h30-10h45  Kérdések-Válaszok  

11h00-13h00 Állófogadás és B2B találkozók 

http://mailer.tradehouse.hu/subscriber.php?download=ENSZ_beszallitoi_forum_cegek_szamara_felhivas_tervezet.pdf&a=1&x=5607&y=847&z=12&dt=1457024912
http://mailer.tradehouse.hu/subscriber.php?download=Registration_sheet_vegleges.xlsx&a=1&x=5607&y=847&z=12&dt=1457024912
http://www.lyon.cci.fr/
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A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

Ha sportszenvedélyét és kiutazását üzleti lehetőségekkel is összekötné, részt venne rendezvényün-

kön, és ott lesz a magyar csapat Bordeaux-i, Marseille-i vagy Lyon-i mérkőzései valamelyikén, lépjen 

kapcsolatba velünk a rendezveny@tradehouse.hu-n. 

MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Cím: 1095 Budapest, Ipar u. 5., telefon: +36 (1) 810-1600, Fax: +36 (1) 810-1601 

Web: www.tradehouse.hu 

 

 

Beszerzési Menedzser Index: Tovább tart az év eleji lendület 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított februári értéke: 54,8. 

 A korábbi februárokkal összevetve az idei érték magasabb a hosszú távú februári átlagnál (52,2), és 

meghaladja az elmúlt három év átlagát (53,5). 

 A felmérésben vizsgált részindexek többsége nőtt januárhoz képest. 

 A foglalkoztatottságindex értéke 50,0 pont fölé került ebben a hónapban, és az elmúlt egy év értékei 

négy hónap kivételével növekedésre utalnak. 

Ez alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest összességében kedvezőbb folyamatokról számoltak be.  

Egy hónapig tartott a stagnálás, aminek most januárban vége szakadt, és második hónapja jelez bővü-

lést az index. 

 A 2016. február havi index 1,7 százalékponttal magasabb a januári (53,1) értéknél, és az elmúlt fél év 

negyedik legmagasabb értéke.  

Február összességében átlag feletti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag 

értéke 52,1; a februároké 52,2).  

Az elmúlt három évben azonban a februári átlag e feletti, 53,5 pont volt. Az idei érték a hetedik legma-

gasabb februári érték 1995 óta. 

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredményei 

A beszerzési mennyiség indexe nőtt januári értékéhez képest, és egyúttal a mennyiség emelkedését is 

jelzi. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a harmadik legmagasabb februári adat. 

A beszerzett mennyiség tekintetében bővülést tapasztalunk, már második hónapja. 

 A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, de további árcsökkenést jelez válaszadó-

ink szerint. Ezzel a beszerzési árak négy hónap növekedés után hetedik hónapja lesznek alacsonyab-

bak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a legkisebb februári. 

 A késztermékkészletek szintje februárban alacsonyabb lett. A korábbi februári értékeket nézve az 

idei átlag alattinak mondható, és a tizenegyedik legkisebb 1995 óta. 2014-ben az első három hó-

napban a késztermékkészletek emelkedését regisztráltuk, aztán viszont három hónapig zsinórban 

csökkent a késztermékkészletek szintje, egészen júliusig, hogy decemberben ismét csökkenést je-

lezzen. 2015-ben öt alkalommal jelzett bővülést az index. 

 A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt januárhoz képest, és egy havi szűkülés után 

másodszor jelzi az import mennyiségének növekedését. A másik külpiaci mutató, az exportindex 

mailto:rendezveny@tradehouse.hu
http://www.tradehouse.hu/
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esetében hasonló folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben is nőtt az előző hónaphoz 

képest, és jócskán 50,0 pont fölött maradt. Az elmúlt egy évben 2014 decembere és 2015 július 

kivételével növekedést hozott, a legújabb trend már hét hónapja tart. 

 Ebben a hónapban cukor és papír kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány-

volt megfelelő minőségű fűrészpor és tölgy fűrészáru kapcsán. Jelentősebb árcsökkenésről alumí-

nium, bőrök, dió, foszfát alapanyagok, fólia, kálisó, lágyítók és mogyoró esetében számoltak be a 

válaszadóink. 

Forrás: MLBKT 

Szakmai rendezvények – időrendben 

 

2016. április elején Nyomtatott csomagolás témakörben konferenciát szervez a PNYME 

2016. ÁPRILIS 07. CSÜTÖRTÖK 

A konferencia tervezett programja: 

11:00 - 12:30 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ DEBRECENBEN A KÖNNYŰIPARI SZAKISKOLÁBAN 

(4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3.)  

12:00 - 13:00 Ebéd a helyszínen  

13:00 - 18:00 SZAKMAI ELŐADÁSOK az iskolában 1 kávészünettel 
Az előadások témái adottak, de a címek és a sorrend még egyeztetés és pontosítás alatt. A részletes programot 

a honlapunkon lehet folyamatosan megtekinteni és letölteni. 

 Szakképzésekről aktuálisan 
A helyi oktatási központ előadója 

 Csomagolóanyag gyártás a Kartonpack nyomdában - a házigazda bemutatkozása 

Tóth Gábor, Kartonpack Nyrt. 

 Hideg- és melegfóliázás a hamisítás elleni védelemben, Dósa László, Kurz 

 Melegfóliázás termelékenyen – Bobst megoldások, Szabadics László, Bobst 

 PantoneLIVE – a márkaszínek korszerű digitális színmenedzselése, Dr. Schulz Péter  

 Csomagolásterv, mint grafikai munka, Maczó Péter Metropolitan, Soproni Egyetem  

 Kolbus új fejlesztése a luxus csomagolóanyag-gyártás terület, Schuck István, Prosystem 

 

További, még egyeztetés alatt álló, tervezett előadások: 

 Kihívások a megrendelő szemszögéből a roncsolás biztos csomagolások gyártásában, 

Halászné Machács Tünde, Richter 

 Kihívások a nyomda szemszögéből a roncsolás biztos csomagolások gyártásában, avagy hamisí-

tás elleni védelem, Tóth Zoltán, STI Petőfi Nyomda 

 Rigid box - minőségi csomagolóanyag-gyártás termelékenyen, Faragó István, Keményfém  

 Márkavédelem témájú előadás, Boncza Attila, X-Rite 

 

18:30 - 19:00 A konferencia első napjának értékelése, egyéni transzfer a Hotel Nagyerdőbe, a szál-

lások elfoglalása. 

(4032 Debrecen, Pallagi út 5.) www.hotelnagyerdo.hu 

20:00 -  BANKETT VACSORA A HUNGUEST HOTEL NAGYERDŐ ÉTTERMÉBE 

  

http://www.hotelnagyerdo.hu/
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2016. ÁPRILIS 08. PÉNTEK  

09:30 - 10:00 Egyéni transzfer a Kartonpack nyomdába  

(4030 Debrecen, Galamb u. 11. Szállodától Kb. 30 perc)  

ÜZEMLÁTOGATÁS, SZAKMAI BEMUTATÓK A NYOMDÁBAN. 

12:00 –  Ebéd a Chili Cafe étteremben, hazautazás 

A csütörtöki konferencia helyszíne a mindhárom nyomdaipari szakmát (kiadványszerkesztő, Gépmes-

ter, könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó) oktató és erre az alkalomra tanításnélküli munkanapot is el-

rendelő DEBRECENI SZC KÖNNYŰIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, amely méltó Helyszín a 

tanácskozásoz. www.konnyuipari.hu  

 

A szállások és a bankett helyszíne a korábbi rendezvényeinkről ismert Hunguest Hotel Nagyerdő.  

 

 

2016. április 21.  – A Logisztika Napja 

 

 

Az évek óta áprilisban sorra kerülő Logisztika Napjára két tagvállalatunk is programmal készül: 

Időpont Esemény 

2016. április 21. 

9:00 - 16:00 

A logisztika számára hasznos csomagolástechnikai megoldások  

AMCO Csomagolástechnikai Kft., Budapest 

2016. április 21. 

10:00 - 12:00 

Hogyan gyártsunk buborékfóliát?  

Reményi Csomagolástechnika Kft. gyártóüzem, Sződ 

 

http://logisztikanapja.hu/esemenyek/ 

 

  

http://www.konnyuipari.hu/
http://logisztikanapja.hu/esemenyek/a-logisztika-szamara-hasznos-csomagolastechnikai-megoldasok-2/
http://logisztikanapja.hu/esemenyek/hogyan-gyartsunk-buburekfoliat/
http://logisztikanapja.hu/esemenyek/
http://logisztikanapja.hu/
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TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

Idén immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-

gért akció.  

Hazánk legnagyobb országos szemétgyűjtő mozgalmát az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazga-

tóság szervezi a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából. 

A gyűjtés idén április 28. - május 1. között lesz. 

A TeSzedd!-del idén is csatlakozik Magyarország a Tisztítsuk meg Európát! (Let’s Clean Up Europe!) 

nevet viselő nemzetközi kezdeményezéshez. Az összeurópai akcióban évről évre a magyar önkéntesek 

a legaktívabbak. 2014-ben egyedül teljesítettük az európai uniós elvárást 4 évre előre a szemétszedés 

résztvevőinek tekintetében, tavaly pedig mi adtuk a szemétgyűjtési helyszínek és a résztvevő önkénte-

sek több mint felét az összeurópai kezdeményezéshez. Ez a siker a Te sikered is! 

A TeSzedd! akcióra 2016. április 18-ig lehet jelentkezni a www.teszedd.hu weboldalon! 

A TeSzedd! weboldalán minden, az akcióval kapcsolatos tudnivaló megtalálható. Bármilyen felmerülő 

kérdés esetén az info@teszedd.hu e-mail címen segítenek a szervezők. 

A CSAOSZ tavaly a programban együttműködőként vett rész. Két tagvállalat pedig aktív részt is vállalt 

a szemétgyűjtésből. Az STI Petőfi Nyomda Kft. munkatársai a lakókörnyezetükben csatlakoztak csopor-

tokhoz, Herceghalmán pedig a Sipospack Kft. Sipos Gyula katalizátori szerepvállalásával település-

szintű összefogást szervezett. 
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III. Magyar Rakodólap Szimpózium 

 

 

 
Forrás: 
EPAL European Pallet Association e.V 
Representation Hungary / Magyarországi Képvisele 
H-5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 29. 
Telefon: +36 30 212 4770 
E-Mail: contact@epal-pallets.org 
 
 
 
  

mailto:contact@epal-pallets.org
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Álláskeresés, állásajánlat 

 

Állást keres: Logisztikai mérnök (Msc) 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán köz-

lekedésmérnöki (logisztikai folyamatok szervezése szakmai blokk) alapképzésben, majd logisztikai mér-

nöki nappali tagozatos mesterképzésben diplomát szerzett hölgy állást keres. 

2012 és 2015 között a DS Smith Packaging Hungary Kft.-nél pénzügyi asszisztensként, majd a logisztika 

területen szerzett gyakorlatot. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nél pedig 6 hónapig gya-

kornok volt az összeszerelő üzemben, feladatai közé tartott az éves leltár előkészületeinek megszerve-

zése és a lebonyolításában való részvétel. 

Nyelvismerete: német középfok, kommunikációképes olasz és angol alapfok (folyamatban). 

Számítógépes ismeretek: MS Office, SAP felhasználói szintű kezelése, CAD programok, Solid Edge, 

LIBRA 

Egyéb:  

2014 novemberétől az MLBKT Ifjúsági Tagozatának tagja 

2015. április NLV Klub által szervezett logisztikai csapatbajnokság 2. helyezett 

B kategóriás jogosítvány 

Nem dohányzó 

A jelentkező elérhetősége a CSAOSZ Titkárságon 

Állást ajánl: csomagolástechnológus 

 

Magyarország egyik vezető nyomdaipari, illetve papír-, író- és irodaszer kis- és nagykereskedelmi 

cége, a Pátria Nyomda Zrt. 

csomagolástechnológust 

keres. 

 

Feladatok 

 csomagolóanyagok tervezése 

 alapanyag-választásban, csomagolás megtervezésében tanácsadás a megrendelőink számára 

 kalkulációk, ajánlatok készítése 

Elvárások 

 felsőfokú szakirányú végzettség 

 középfokú angol nyelvtudás  

 csomagolóanyagok minőségi kritériumainak ismerete  

 lágyfalú csomagolóanyagok, kartondobozok tervezésében szerzett gyakorlat 

 MS Office programok felhasználói szintű ismerete 

 jó kommunikációs és tárgyalási készség 



12 

 

Előnyt jelent 

 tervezőszoftverek ismerete  

Amit kínálunk 

 részvétel egy innovatív csapat munkájában 

 hosszú távú munkalehetőség 

 határozatlan idejű munkaviszony  

Munkavégzés helye: Budatest XI. kerület 

Jelentkezés módja:  

A fényképes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével a tordy.eva@patria.hu e-mail címre 

kérjük elküldeni! A tárgyban kérjük, tüntesse fel: csomagolástechnológus. 

 

A Snacki & GO! elnyerte az Év Terméke Díjat 

 

 

 

 

 

 

Idén a Sága Foods Zrt. Snacki & GO! terméke nyerte el „Az Év Terméke Díj 2016” elismerést Snack 

kategóriában. A magyar piacon egyedülálló, formabontó, poharas, Sága mini pulykavirsli már több díjat 

is magáénak tudhat mióta a polcokra került. Tavaly a csomagolásért HUNGAROPACK Save Food díjat 

vehettek át, most pedig a világ legrangosabb innovációs termékdíjazási rendszere, a Product of the 

Year is elismerte az újdonságukat. 

Forrás: Trade Magazin 

 

 

mailto:human@patria.hu

