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A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei 
 

Ülést tartott a CSAOSZ két munkabizottsága:  

a Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága, valamint a Kis- és középvállalkozói Tagozat 

A Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága 2016. november 3-án tartotta ülését a Titkárság 

székhelyén. 

A Kis- és Középvállalkozói Tagozat ülésére a Thermofoam Kft. felsőpakonyi székhelyén került sor  

november 22-én. 

Mindkét ülésen szakértő segítségével az öröklés-utódlás és generációváltás témakörét dolgoztuk fel, 

tekintettel arra, hogy a két bizottságot alkotó tagvállalataink túlnyomó része családi vállalkozásként 

működik, így a téma fokozott érdeklődésre tartott számot. 

 

Környezetvédelmi termékdíj tanfolyam a CSAOSZ szervezésében 

Az évente legalább  egyszer változó Környezetvédelmi termékdíj törvény jövőre ismét módosul.  

A változtatások jelenleg is az Országgyűlés jóváhagyására várnak. A törvény módosítása a végrehajtási 

kormányrendelet változtatását is szükségessé teszi, ennek elfogadása decemberre vált (válik?) esedé-

kessé. 

A törvényi újdonságok áttekintése mellett a tanfolyam kiemelten foglalkozott az újrahasználható cso-

magolószerek (betétdíjas üvegpalackok, csererakodólapok) bonyolult szabályozásával is. 

A tanfolyamra 2016. november 8-án (kedden) 10 órai kezdettel került sor a GRIFF Irodaházban. 

A tanfolyam előadója Debreczeni László, a CSAOSZ „állandó” szakértője volt. 

Mindazok számára, akik tervezték, de nem tudtak részt venni az eseményen, a tanfolyamot 

azonos tematikával 2017. január 17-én megismételjük, szintén a GRIFF Irodaház konferencia-

termében. 

A jelentkezéseket a résztvevő nevének, elérhetőségének és számlázási adatainak megadásával kérjük  

e-mail útján eljuttatni Gorski Nikolett szervezőtitkár részére a CSAOSZ Titkárságra: csaosz@csaosz.hu 

Csomagolások környezetvédelmi megfelelősége tanfolyam a CSAOSZ-ban 

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelését egy 2006-ban megjelent miniszteri 

rendelet (91/2006 (XII. 26.) GKM) írja elő. Ennek értelmében csomagolószer, illetve csomagolt termék 

csak ilyen értékelés birtokában hozható forgalomba. 

Habár a hatóságok e jogszabály betartását nem, vagy csak ritkán ellenőrzik, a környezetvédelmi  

szabályozásoknak való vállalati megfelelés fontos cél lehet minden csomagolószert, csomagolt termé-

ket forgalomba hozó vállalat számára. 

Az ismeretek felfrissítésére, a teendők átgondolására (vagy épp megismerésére) egyedüli lehetőséget 

a CSAOSZ tanfolyama kínált. 

A tanfolyamra 2016. november 23-án (szerda) 10 órai kezdettel kerül sor a GRIFF Irodaház konferen-

ciában, előadója Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára volt. 

mailto:csaosz@csaosz.hu


Konferencia a KSZGYSZ és a CSAOSZ szervezésében 

2016. november 9-én a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, valamint a CSAOSZ  

Hogyan juthatunk el a körforgásos gazdasághoz 

címmel konferenciát szervezett. 

A körforgásos gazdaság terve nem csupán hulladékgazdálkodási, nem csupán csomagolási kérdés,  

hanem teljesen új gazdasági modell létrehozásának alapját is jelenti. 

A konferencián való részvételt mindenki számára lényeges volt, aki a jövő egyik fontos témájáról, fel-

adatáról időben akart értesülni.  

A program érdekességét az szolgáltatta, hogy: 

 két, a témában érdekelt államtitkár is elfogadta a szervezők meghívását és  

 a terv megvalósulásához a szakterületünket érintő jelenlegi jogszabályok értékelésére és az elen-

gedhetetlen módosítások bemutatására is sor került – a CSAOSZ elnöksége meghatározó tagjainak 

tolmácsolásában. 

A konferencián előbb Galli Miklós, majd pedig Viszkei György lebilincselő előadásával vívta ki a hallga-

tóság elismerését. 

A WPO őszi ülésszaka Bécsben került megrendezésre 

A CSAOSZ, mint a Csomagolási Világszövetség tagja, részt vett a november 14-17. között megrendezett 

őszi eseménysorozaton, Bécsben. 

A négy napos rendezvényen helyet kaptak az állandó tanácskozások, úgymint a stratégiai ülés, a mun-

kabizottsági ülések, az elnökségi ülés, valamint az utolsó napon került sor a 2016. évi WordStar díjak 

zsűrizésére. Ennek eredményeképpen már ismeretes, hogy 3 magyar vállalat 4 – a csomagolási szakma 

Oscar-jának számító - díjat vehet át a jövő évi WorldStar Gálán Düsseldorfban, az Interpack kiállításon. 

A WPO alelnökének üzleti látogatása Budapesten 

A Csomagolási Világszövetség májusi ülésszaka után november közepén ismét fővárosunkba látogatott 

Pierre Pienaar, a WPO ausztrál alelnöke.  

A bécsi WPO üléseket megelőző, üzleti célú budapesti látogatása során időt szakított egy kellemes 

hangulatú vacsorára a CSAOSZ vendéglátásában. A vidám hangulatú, kötetlen vacsorán Viszkei György, 

a CSAOSZ társelnöke is részt vett.  

A környezetvédelmi termékdíjról szóló kormányrendelet módosítása 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 

29.) Korm. r. módosításáról szóló előterjesztés tervezetével kapcsolatos észrevételeket november 25-

ig kellett megküldeni a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztályára. 

Az előterjesztés a korábbi kormányrendelet szövegéhez képest jelentős változtatást nem tartalmaz. 

 

 



A CSAOSZ új szakmai elismerése a „Csomagolóipar haladásáért” 

A CSAOSZ a „Szakmáért” életműdíjának több mint 10 éves története azt mutatja, hogy számos rendkí-

vül értékes kollégára érkezett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfe-

lelve nem kaphatták meg az elismerést, noha szakmai munkájuk kiemelkedő, és mindenképpen meg-

becsülést érdemel. Ez vezette a CSAOSZ elnökségét arra, hogy további szakmai elismerést alapítson. 

A javasolt új díj elnevezése: „Csomagolóipar haladásáért díj” 

Javaslatot csak tagvállalat munkatársa tehet és a díjazott ugyancsak CSAOSZ tagvállalat aktív, vagy 

nyugdíjas korú munkatársa lehet.  

 

A díj odaítélésének kritériumai: 

 legalább 15 éves szakmai gyakorlat, 

 a jelölt által elért műszaki teljesítmény nem csupán vállalati jelentőségű, hanem a csomagolóipar 

egy ágazatában, vagy a csomagolószer-felhasználók körében teret nyert (előremutató csomagoló-

eszköz, -gép konstrukció, csomagolástechnológia, környezettudatos tervezési szemlélet, stb.), 

 nemzetközi csomagolási pályázaton legalább három alkalommal kapott elismerés, amelyben al-

kotó, vagy alkotói közösség tagja, 

 a szakmai utánpótlást szolgáló oktatói, kutatói munka. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a kritériumoknak való megfelelést be kell mutatnia, meg kell indo-

kolnia.  

Évente egy díj adományozható, különösen indokolt esetben ez lehet több. A díjat évente egy alkalom-

mal, az éves rendes közgyűlés keretében, a „Szakmáért” életműdíj mellett adjuk át. 

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, a közgyűlést megelőző ülésén dönt. 

A díjjal pénzjutalom nem jár, díszmappában elhelyezett oklevelet és kisebb emléktárgyat (pl. vésett 

érem) kap a kitüntetett. 

Az MGYOSZ javaslata a szakképzés fejlesztésére 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a magyarországi munkaerőpiacra vonatkozó nagy 

nyilvánosságot kapott elemzését követően áttekintette a szakképzés helyzetét. A szövetség véleménye 

szerint a törvényi keretek adottak az eredményes szakképzéshez, hiszen a foglalkoztatáspolitika leg-

fontosabb eszköze az oktatáspolitika, de számos, jórészt örökölt, illetve hosszabb idő alatt kialakult 

komplex probléma terheli a rendszert jelenleg, melyekre komplex válaszok szükségesek. 

Ennek kapcsán az MGYOSZ a következő, rendszerszintű megállapításokat fogalmazza meg. 

A szakképzéssel foglalkozó intézményi struktúra az optimálisnál elaprózottabb, sok, jellemzőjében  

heterogén összetételű, alacsony hatékonyságú: 

•  A végzettséget szerző diákok portfóliója jelentősen eltér a gazdaság valós igényeitől, mind minő-

ségében, mind számszerűségében. 

•  A szakképzés bemenetét jelentő, az alapképzésből kilépő tanulók alapvető készségei (szövegértés, 

számolás, önkifejezés stb.) nem adnak kellő alapot a XXI. század kihívásainak megfelelni képes, a 

változásokra, átképzésekre, továbbtanulásra nyitott szakemberek képzéséhez. 



•  Az alapképzésből kilépők a „maradék elv” alapján kerülnek a szakképzésbe, emiatt nagyon magas 

a lemorzsolódás. 

•  A szakképzés minőségét maghatározó oktatói kar motiváltsága nem éri el a szükséges és kívánatos 

szintet. 

•  A szakmunkás image nagyon alacsony, nincs vonzási képessége a szakmunkának. 

 A képzés költsége irreálisan magas a kibocsátás minőségéhez viszonyítva. 

Annak érdekében, hogy a gazdaság a kor követelményeinek megfelelő szakemberekkel rendelkezzen, 

olyan szakképzési rendszert kell az államnak működtetnie, melyben fejlődésre képes polgárokat oktat-

nak, együttműködéssel megvalósítható alkotó tevékenységre, értékteremtésre. Ennek érdekében a 

legnagyobb hazai munkaadói szervezet egy komplex javaslatcsomagot állított össze. 

A javaslat alapján a következőkre van szükség a jelenleginél hatékonyabb hazai szakképzési rendszer 

kialakításához: 

1.  Rendszerszintű, hosszú távú megközelítésre van szükség az elmúlt évtizedek (sokszor az EU támo-

gatási lehetőségekhez és ciklusokhoz illesztett) projekt-megközelítése helyett. 

2.  A folyamat minden szereplőjének (szülő, diák, vállalat, kormányzat, oktatási intézmények, szakmai 

szövetségek) rövid és hosszú távú érdekeit harmonizálni szükséges a stratégiai célok szem előtt 

tartásával. 

3.  Az elaprózott, heterogén intézményrendszer minősítése, racionalizálása. 

4.  Az elméleti és gyakorlati oktatók folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása, speciális szakkép-

zési módszertani elemek bevezetése. 

5.  A településszerkezeti adottságok helyett a munkaerőigény területi igényeinek figyelembevétele 

(ezáltal kikerülhetővé válik a problémák konzerválása). 

6.  Az alapképzés hiányosságainak megszüntetése, illetve a szükséges felzárkóztatás megvalósítása 

bármi áron (alapozó év, közismereti óraszám növelése, belső vizsgakövetelmények). 

7.  A szakmai szövetségek aktivitásának kihasználása a minőségi fejlődés érdekében. 

8.  Pályaorientációs rendszer teljessé tétele és alkalmazásának jogszabályszintű előírása, szülői atti-

tűdök befolyásolása (a stakeholderek bevonásával). 

9. Üzemek feletti képzési modell beemelése a duális képzési struktúrába. 

10.  Munkaerő piaci trendjelzések készítése, valamint a követő-figyelő rendszer kiépítése, működte-

tése. 

11. Szakmaszerkezeti döntések megalapozottságának erősítése. 

12. Fair bérpolitika. 

13. A szakmunka újra pozicionálása, figyelembe véve az érdemtelenül alacsony elérhető jövedelme-

ket. 

Az MGYOSZ elkötelezett a minőségi szakképzés hatékony megvalósításában, a szakképzési törvényben 

foglaltak maradéktalan végrehajtásában, továbbá az összes érdekelttel történő egyenrangú együttmű-

ködésben. Meggyőződésünk, hogy a szakmai ágazati szövetségek képzési folyamatba történő bevo-

nása nélkül a jelenlegi szakképzési modell eredményesen megvalósíthatatlan. Már a rövidtávú ered-

ménytelenség is a munkaerő piacon mutatkozó egyre súlyosabb hiányosságok konzerválódásához ve-

zet, ami akadályozza a gazdaság nemzetközi versenyképességi mutatóinak javítását és az adópotenciál 

erősödését. 

 



Szakmai rendezvények 

 

PPD Expo 

 

A várakozásoknak megfelelően 2017-ben ismét megrendezésre kerül a PPDexpo. 

Az időpont már végleges: 2017. március 28-30. és a helyszín is, ami változatlan, az ex-Syma, ma Buda-

pesti Olimpiai Központ Sportcsarnok. 

A CSAOSZ – úgy mint 2015-ben – ezúttal is partnerséget, erkölcsi és szakmai támogatást nyújt a meg-

valósításhoz és kész az együttműködésekre a minél sikeresebb megvalósulás érdekében. 

A kiállításon való megjelenés költségei – helydíja, felépítmény díja – hamarosan véglegessé válnak, de 

most is azt ígérhetjük, hogy a résztvevők számára igen kedvezők lesznek. 

Az, hogy jövőre harmadik alkalommal szervezzük meg a kiállítást és az első után a másodikon lényege-

sen több kiállító és látogató vett részt, bizakodást ad nekünk szervezőknek, hogy még jobb szakmai 

programot tudunk kínálni tagjainknak, a szakmai közösségnek. 

A CSAOSZ a PPDexpo-n való megjelenést most tervezi és számít a tagvállallatok aktivitására. 

Interpack 2017 

 

 

Véglegessé vált a 2017. évi Interpackon a közösségi magyar stand helye és résztvevői köre is.  

Jövőre 72 négyzetméteren hét magyar vállalat (hat CSAOSZ tagvállalat) jelenik meg a 7.1 pavilon B05 

standján, amely a legutóbbi kiállításon elfoglalt helyünkkel megegyező, csak lényegesen nagyobb te-

rületű. 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. támogatásával és a CSAOSZ szervezőmunkájával megvalósuló 

standon részt vesznek: BoxPrint Kft., Codex Zrt., Flexo Innovációs Klaszter, Krajcár Kft., Mátrametál 

Kft., Pikopack Zrt és a Sipospack Kft. 

December során kerül sor az együtt kiállítók első találkozójára, amelyen az ismerkedésen túl egyezte-

tésre kerül a felkészülés menetrendje is. 

 

 



Üzletember találkozó Bécsben 

Az idei CSAOSZ közgyűlésen Mautner Márk ve-

zető külgazdasági attasé úr és Nagy Miklós ígére-

tet tett egy ausztriai, bécsi üzletember találkozó 

létrehozására. 

Mautner Márk vezető külgazdasági attasé úrral 

lépésről-lépésre haladunk a program előkészíté-

sében.  

A programba a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Zrt. is bekapcsolódik. Ez várhatóan azt jelenti, 

hogy nem csak CSAOSZ tagvállalaltok vesznek 

részt az eseményen. 

A találkozó időpontjául a 2017. február 28-i, keddi napot jelöltük ki, Bécsben. 

 

Nemzetközi szeminárium Csehországban az élelmiszerekkel és kozmetikumokkal érintkező 

 csomagolások témakörében 

 

2017. február 2-án, Prága ad otthont az élelmiszerekkel és kozmetikumokkal érintkező csomagolások 

témakörében szervezett nemzetközi szemináriumnak. 

Az esemény gondozója a SYBA Cseh Csomagolási Intézet. 

A programról bővebb információ: http://obalovaakademie.cz/konference-seminare#389 

 

Tagvállalati hírek 

 

Az STI Group erősíti jelenlétét Közép-Kelet-Európában 
 

Százmilliót meghaladó lakosságával Kelet-közép-

Európa vonzó piaca az európai márkáknak. Az el-

múlt néhány hónapban az STI Group komoly beru-

házást hajtott végre csehországi csomagolás- és 

displaygyártó létesítményében, Rumburkban. 

Az STI Česko 20 éve gyárt címkéket és csomagoló-

anyagokat hullámpapírlemezből a Lengyelország, 

Németország és a Cseh Köztársaság által határolt 

háromszögben. 

http://obalovaakademie.cz/konference-seminare#389
http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/11/STI-Group_PLANT-Rumburk.jpg


Az STI Csoport és a CHEP CZ meghívására kilenc országból érkeztek ügyfelek november végén, hogy 

egy egynapos POS trendekről rendezett workshop keretében mélyebben megismerkedhessenek a 

rumburki létesítmény kapacitásbeli adottságaival. 

„Jól ismerjük a Kelet-közép-Európai piacot – mondta Michael Apel, az STI Csoport ügyvezetője. – A 

gyárunk Rumburkban és a tervezőirodánk Prágában tökéletesen ki tudja szolgálni az ügyfeleinket a 

régióban. Ezért bővítettük a termelőüzemünket és ruháztunk be a gyárunkba 2016-ban. Mintegy 2000 

négyzetméterrel növeltük termelőcsarnokunkat, alapot teremtve az STI Csoport további bővülésének 

Kelet-Európában. “Együtt szeretnénk növekedni vásárlóinkkal a megcélzott piacokon.” – tette hozzá 

Apel. 

Forrás: Trade Magazin 

Szakmai hírek 
 

Raklap munkacsoport az MLBKT legújabb „kiscsapata” 
 

Az European Pallet Association e.V. (Európai Raklap Szövetség) mint az MLBKT tagja azzal az ötlettel 

állt az MLBKT vezetősége elé, hogy szeretne egy raklap munkacsoportot létrehozni a Társaságon belül.  

A munkacsoport célja, hogy fórumot biztosítson az azonos érdekkörbe tartozó elsősorban raklap fel-

használó szakemberek számára, lehetőséget nyújtson a tapasztalatok megosztására, a specifikus kér-

dések megvitatására, a szakterület illetve az elért eredmények nyilvánossá tételére.  

Az ötlet nyitott fülekre talált, a munkacsoport megalakult MLBKT Raklap Hulladékgazdálkodási és Kör-

nyezetvédelmi munkacsoport néven.  

A munkacsoport közös céljai: 

 fellépni a raklaphamisítás ellen és a hamis raklapok használata ellen, 

 a raklapfelhasználók részére egységes raklapkezelési elvek (kézikönyv) kialakítása és gyakorlati be-

vezetése, 

 egységes raklap minősítőtábla használatának bevezetése a kereskedelmi és logisztikai rendsze-

rekbe, valamint raktárakba, 

 a hulladékgazdálkodás kérdéseinek megvitatása – különös tekintettel a hulladék raklapok csere-

rendszerbe való visszakerülésének megakadályozására, 

 a raklap hulladék kezelése – szellemi jogvédelmi szempontok figyelembe vételével, 

 a raklapokat terhelő környezetvédelmi termékdíj kérdéseinek tisztázása, 

 mennyire „zöld”, mennyire gazdaságos a faraklap? 

A munkacsoportot létrehozói között megtaláljuk a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövet-

sége (MLSZKSZ), az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ), a GS1 Magyarország Nonprofit 

Zrt., a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), a Logisztikai Egyeztető Fórum 

(LEF) képviselője mellett az UIC-EUR raklap és az EPAL raklap képviselőit is.  

A munkacsoport első ülésére 2016. október 19-én került sor, ahol a tagok megvitatták a hulladék rak-

lapok kezelésének, a környezetvédelmi termékdíj és az egységes raklapkezelés legfontosabb kérdéseit 

és elkezdték az erre vonatkozó javaslatok kidolgozását.  



A munkacsoport www.raklapmunkacsoport.hu weboldala az érintettek és az érdeklődők számára le-

hetőséget ad a csoport munkájának követésére, az eseményeken való részvételre, kidolgozott kézi-

könyvek és egyéb információs anyagok letöltésére. 

Tököl a magyarországi alumíniumdoboz-visszagyűjtés fellegvára 

Akár 13 napig ingyen és folyamatosan üzemeltethetnénk TV-nket, vagy 316 órán át működtethetnénk 

számítógépünket, illetve akár 100 napig egyfolytában világíthatnánk szobánkban annyi energiával, 

amennyit a „Dobod Be Magad” környezetvédelmi kampány egy-egy résztvevője által szelektíven gyűj-

tött alumíniumdobozok újrahasznosításával megtakarítottunk. Mindössze egy hónap alatt összesen 

31.682 darab alumínium italdobozt gyűjtöttek vissza a Returcom Nonprofit Kft. által edukációs prog-

ram résztvevői az országszerte mintegy 200 kiskereskedelmi áruházban elérhető aludoboz gyűjtő  

automatákkal. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az aludo-

bozok szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával 95%-os energiamegtakarítás érhető el. 

A népszerű csomagolóeszköz szelektív gyűjtése egyszerre gazdasági és környezetvédelmi szükségsze-

rűség. Ennek oka az, hogy újrahasznosított alumíniumból, az elsődleges nyersanyagból készülő fémhez 

képest 95%-os energiamegtakarítással gyárthatunk újra alumíniumdobozokat és más hasznos termé-

keket, ráadásul minden 1 tonna alumínium újrahasznosításával 9 tonna CO2 kibocsátástól is megkímél-

jük bolygónkat. 
 

 
 

A program az aludobozok országszerte mintegy 200 kiskereskedelmi áruházban elérhető visszagyűjtő 

automatákkal történő visszagyűjtését ösztönözte. Ebben az időszakban, októberben, több mint 31.682 

aludobozt gyűjtöttek vissza azok, akik hallgattak a program hívószavára, vagyis „bedobták magukat” a 

környezetvédelem szorgos hétköznapjaiba és segítettek visszagyűjteni valamennyit abból a csomago-

lószerből, amelyből mi magyarok 800-900 millió darabot használunk el minden évben. 

A legtöbb dobozt – egy résztvevőre vetítve, átlagosan –  a Tökölön (532 db), Dunaújvárosban (418 db), 

Pécsett (401 db), Hódmezővásárhelyen (247 db) és a Dunakeszin (189 db) élők gyűjtötték és juttatták 

vissza a körforgásba a visszagyűjtő automaták segítségével, messze túlszárnyalva ezzel az országos más 

részeiből a játékban résztvevők 118 doboz / fős átlagát. 

A programba a legtöbb résztvevő Budapestről nevezett be, ahol is a legtudatosabb aludoboz gyűjtő 

városrészek a III., a VI., és a X. kerületek voltak. 

A „Dobd Be Magad” program legeredményesebb résztvevője egy pécsi aludoboz gyűjtő volt, aki kima-

gaslóan sok, összesen 2.037 aludobozt gyűjtött vissza. 

Forrás: Élelmiszer Online 

http://www.raklapmunkacsoport.hu/


A csomagolás színével rendkívül hatékonyan manipulálhatók a vásárlók 

A világos csomagolásban lévő élelmiszerről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egészségesebb. Ugyan-

akkor az egészségesnek hitt ételekről ösztönösen feltételezzük, hogy kevésbé ízletesek. Így aztán a 

gyártók szívesen játszanak megérzéseinkkel, amikor csomagolást terveznek egy-egy termékükhöz. 

A Journal of Retailing című élelmiszeripari szaklapban közölt kutatás szerint a csomagolás színe bizo-

nyos asszociációkat kelt az átlagos vásárlóban: a sötét csomagolásról azt hisszük, kevésbé egészséges, 

viszont finom ételt tartalmaz, míg a világos dobozban lévő termék egészséges, ám kevésbé fog ízleni. 

A sötét csomagolás ezért ideális azoknak a számára, akik kevésbé egészségtudatosak, viszont szeretnek 

engedni az ízek csábításának, világos csomagolással pedig a reformkonyha hívei is átverhetők. 

A Kiel Egyetem munkatársainak kutatása során 179 résztvevőnek mutatták meg ugyanazt a krémsajtot 

világoszöld és sötétzöld csomagolásban. Az első körben a résztvevők nem kóstolhatták meg a termé-

ket, hogy hasonlóak legyenek a körülmények, mint amikor egy szupermarketben a polcról választ az 

ember. A következő körben a résztvevők megkóstolhatták az ételt, és itt kiderült, hogy a világos cso-

magolásban lévő termék íztől függetlenül egészségesebbnek tűnt, mint a sötét csomagolású. A szakér-

tők szerint, ha nem kóstolhatják meg a terméket az emberek, nagyobb valószínűséggel ítélkeztek a 

csomagolás színe alapján. 

Forrás: Élelmiszer online 

 

Kartonbögre – a nap képe 

Vannak érdekes szókapcsolatok, mint például az izzasztó hideg, a  

hűsítő napsütés vagy a műanyag üveg …. esetleg a kerámia papír  

pohár… 

Forrás: Trade Magazin 

 

Szelfiző kólásüveg 

Újabb technológiai újdonsággal rukkolt elő a Coca-Cola: Izraelben a 

kóla fogyasztása közben lehet szelfit csinálni az új palackkal. 

A Coca-Cola új palackján egy szelfikészítő kamera található, amelyet, 

ha legalább 70 fokkal megdöntünk ivás közben, automatikus szelfit 

készít. 

Az így készült fotók a Coca-Cola közösségi oldalaira kerülnek ki, illetve 

egy regisztráció után a fogyasztó saját Snapchat sztorijai közé is be-

kerül a kép. 

A minikamera ötletével a Gefen kreatív ügynökség rukkolt elő és azt 

a Coca-Cola Summer Love kampányára dolgozta ki, Izrael legnagyobb 

szabadtéri márkaeseményére.  

Forrás: Termékmix/businessinsider.com 

 

http://vital.hu/csomagolaslelektan
http://termekmix.hu/kulfold/48-trend/2858-szelfizo-kolasuveg
http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/11/Kartonbogre-A-nap-kepe-1.jpg


„Profin vagy sehogy” 

Mottó: „A profi akkor is megcsinál dolgokat, amikor nincs kedve hozzá 

és nem látja senki, az amatőr akkor sem teszi meg, ha kedve van 

hozzá.” 

 

Évzáró klubrendezvény alkalmával Tonk Emil előadásában a résztvevők a következő kérdésekre kapnak 

választ: 

 Mit jelent a profi cégképviselet 

 Hogyan mutassuk be cégünket, szolgáltatásunkat mesterfokon. Prémium termék – prémium ember 

 A lojális megnyilvánulás, a lojális viselkedés 

 Hogyan gondolkodjunk erős versenyben 

 A bizalom építés mesterfogásai 

 Az üzleti vonzás eszköztára 

 A megbízhatóság 

 Hogyan készüljünk fel az üzleti kapcsolatokra 

 Hogyan kezdeményezzünk új kapcsolatokat 

 Miként legyünk a legjobb alternatíva 

Előadó: Tonk Emil Üzleti Akadémia ügyvezetője és vezető trénere. Az üzleti életben több területen is 

bizonyított, gyakorló üzletember, aki Magyarország egyik legkeresettebb és kedvelt előadója szakmai 

rendezvényeknek, konferenciáknak, üzleti és gazdasági ismereteket oktató felsőfokú intézményeknek. 

Időpont: 2016. december 8. (csütörtök) 16:00-18:00 

Helyszín: MNKH székhely, 6. emeleti rendezvényterem, 1095 Budapest, Ipar utca 5. 

Jelentkezését e linken tudja elküldeni. 

Jelentkezési határidő: 2016. december 5. (hétfő) 

A rendezvénysorozat térítésmentes. A programváltozás jogát fenntartjuk. 

A programra korlátozott számú jelentkezést fogadnak (maximum 25 fő) beérkezési sorrendben. 

Bővebb információ: 

Ungvári Anna kkv képzési tanácsadó 

Mobil: +36 (20) 512 7003 

E-mail: ungvari.anna@tradehouse.hu  

MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. 

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

www.tradehouse.hu 
 
 

 

http://mailer.tradehouse.hu/form.php?f=565f814e58
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