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A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei 

 

Ülést tartott a CSAOSZ Felügyelőbizottsága 

Az ülésre december 14-én került sor, egyetlen napirendi pontja a CSAOSZ 2016. 1-11. havi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása volt. 

NAGY MIKLÓS az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztéshez költségvetési soronként szóbeli 

kiegészítést fűzött.  

A beszámoló lezárásának 2016. december 12-i állapota szerint a CSAOSZ éves várható gazdálkodása a 

tervek, illetve a Közgyűlés által elfogadottak szerint alakult.  

FEKETE BALÁZS javasolta, hogy a CSAOSZ a pénzügyi tartalékainak képzése során azt az elvet kövesse, hogy 

az éves költségvetés 50%-át elérő szabad felhasználású pénzforrással rendelkezzen. 

Az ülésen jelen nem lévő KOZMÁNÉ DR. KISS JÚLIA a megküldött beszámolóra írásban reagált, a pénzügyi 

beszámolót jónak, a CSAOSZ gazdálkodását fegyelmezettnek ítélte. 

Ezek után a Felügyelőbizottság tagjai az írásos előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését egyhangúlag 

elfogadták.  

Életműdíjazottak találkozója 

Talán már hagyományosnak mondható, hogy az végének közeledtével találkozót szervez a Titkárság   

„A szakmáért” életműdíjjal kitüntetett kollégák számára. 

Idén december 1-jén került sor az összejövetelre, amelyen részt vett Némon Zoltán, Dr. Biacs Péter, Dr. 

Debreczeny István, Nagy Alexandra, Vágó Katalin, Galli Miklós, Viszkei György és Dr. Pánczél Zoltán. 

A vendégeket Bencs Attila elnök köszöntötte. A CSAOSZ ezévi feladatairól pedig Nagy Miklós főtitkár 

beszélt.  

A jó hangulatú találkozó a díjazottak kötetlen beszélgetésével ért véget. 

 Elhunyt Juhász Mihály, a Papíripari Vállalat volt vezérigazgatója 

Életének 86. évében, 2016. november 23-án elhunyt Juhász Mihály, a Papíripari Válallat volt vezérigaz-

gatója, a hazai papíripar meghatározó vezéregyénisége, a CSAOSZ egyik alapítója. 

A Papíripar 2006. évi jubileumi számában így ír magáról: 

"... Úgy kezdődött, mint ezt már többször is nyilatkoztam, hogy 1950-ben Lengyelországban tanulva ál-

lami ösztöndíjasként a Lodzi Műegyetem Vegyészmérnöki karán szakválasztási diploma előtt álltam tár-

saimmal együtt. Akkor keresett meg bennünket J. Marchlewska, a lengyel Papíripari Kutatóintézet igaz-

gatónője, hogy fordítsuk le a magyar Papír- és Nyomdatechnika első példányainak tartalomjegyzékét 

lengyelre. Eközben olyan elragadtatással és meggyőző erővel beszélt e kultúrszakma szépségeiről, hogy 

a későbbi szakválasztásnál én és Máthé Zoltán barátom (az International Paper későbbi igazgatója) is a 

cellulóz- és papíripari szakot választottuk. Ez meghatározóvá vált mindkettőnk életében és pályafutásá-

ban, amit nem bántunk meg és mindmáig hálásan gondolunk rá... " 

Búcsúztatására 2016. december 12-én a Zugligeti Család Plébániatemplomban került sor. 

http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=528:elhunyt-juhasz-mihaly-a-papiripari-vallalat-volt-vezerizgatoja&catid=16&Itemid=101&lang=hu


Négy WorldStar díj a 2016-2017. évi Csomagolási Világversenyen 

2016 novemberében Bécsben került sor a Csomagolási Vi-

lágszövetség őszi ülésszakára. 

A program számunkra legizgalmasabb része a Csomagolási 

Világverseny zsűrije volt. Tizenegy magyar nevezés érke-

zett a szervezőkhöz és közülük 4 pályázatot értékelt a zsűri 

WorldStar díjas elismerésre. 

Ezzel az eredménnyel 1997 és 2016 között 91-re emelkedett a magyar WorldStar díjak száma. 

A nyertesek és pályamunkáik, akikre büszkék lehetünk: 

 Codex Zrt.: ECL booklet címke, 

 dr-PLAST Engineering Zrt.: Megnövelt eltarthatóságot lehetővé tevő frissen tartó fólia, 

 STI Petőfi Nyomda Kft.: Absolut vodka kartondoboza és 

                                 Törley borok bag-in-box csomagolása. 

A díjkiosztóra Düsseldorfban, 2016. május 4-én az Interpack kiállítás nyitónapján, a Save Food konferen-

cia záróeseményeként kerül sor. 

Gratulálunk a nyerteseknek. 

Termékdíj tanfolyam a CSAOSZ-ban 2017. január 17-én 

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

ment által elfogadott változtatásokat a Magyar Közlöny 2016. évi 191. száma (december 5.) tartalmazza. 

A törvény módosítása a végrehajtási kormányrendelet változtatását is szükségessé teszi, ennek elfoga-

dása decemberben várható. 

A törvényi újdonságok áttekintése mellett a tanfolyam kiemelten kíván foglalkozni az újrahasználható 

csomagolószerek (betétdíjas üvegpalackok, csererakodólapok) bonyolult szabályozásával is. 

A tanfolyamra 2017. január 17-én (kedden) 10 órai kezdettel kerül sor a GRIFF Irodaházban (Budapest 

XI., Bartók Béla út 152.). 

A program várhatóan 14.30-ig tart. 

Előadó: Debreczeni László, a CSAOSZ „állandó” szakértője. 

A részvételt mindenkinek ajánljuk, aki a termékdíjas ismereteit fel kívánja frissíteni, a törvényi újdonsá-

gokra időben fel akar készülni és az újrahasználható csomagolószerek kérdésében szeretne tisztán látni 

(rakodólapot mindenki használ!). 

A részvételi díj: 

CSAOSZ tagvállalatok munkatársai számára: 18.000 Ft/fő+áfa 

nem CSAOSZ vállalat munkatársa számára: 22.000 Ft/fő+áfa 

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 

http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=527:termekdij-tanfolyam-a-csaosz-ban-2017-januar-17-en&catid=16&Itemid=101&lang=hu
mailto:csaosz@csaosz.hu


A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. híre 

A MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. örömmel ad tájékoztatást arról, hogy 

2017. február 22-én a Magyar-Egyiptomi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizott-

ság harmadik üléséhez kapcsolódóan üzleti Fórum, valamint B2B találkozók szerve-

zésére kerül sor Kairóban. 

Az üzleti fórum elsősorban az építőiparra, energetikára és az élelmiszer-feldolgozó 

ágazatra összpontosít, de természetesen egyéb szektorokban tevékenykedő cégek 

érdeklődését is várják. 

A programról és a kiutazással kapcsolatos információkról a későbbiekben adnak bővebb tájékoztatást. 

Amennyiben a rendezvény felkeltette érdeklődését, előzetes részvételi szándékát az alábbi linken talál-

ható igényfelmérő lap kitöltésével szíveskedjék jelezni legkésőbb 2016. december 21-ig. 

Felmerülő kérdéseit a rendezveny@tradehouse.hu email címre várják. A tárgyban kérik feltüntetni: 

„Egyiptomi-Magyar Üzleti Fórum”. 

Forrás: MNKH  

A CSAOSZ új szakmai elismerése a „Csomagolóipar haladásáért” 

A CSAOSZ „A szakmáért” életműdíjának több mint 10 éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül 

értékes kollégára érkezett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfelelve 

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

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 nyug-

díjas 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 csomagolóeszköz, 

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

 nemzetközi csomagolási pályázaton legalább három alkalommal kapott elismerés, amelyben alkotó, 

vagy alkotói közösség tagja, 

 a szakmai utánpótlást szolgáló oktatói, kutatói munka. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a kritériumoknak való megfelelést be kell mutatnia, meg kell indokolnia.  

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. 



 

 
 

  

2017. március 28-30. között ismét! 
 

2013 és 2015 után 2017-ben ismét megszervezi a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME), a 

CSAOSZ szakmai együttműködésével a nyomda- és csomagoló-

ipari szakterület szakkiállítását a PPDexpo-t. 

A PPDexpo életre hívása három szakmai szervezet, a PNYME, 

a CSAOSZ, valamint a Nyomda és Papíripari Szövetség közös 

döntésén alapult, nem öncélú kezdeményezés volt.  

A döntés egyik előzménye az volt, hogy a CSAOSZ – a tagvállalatai véleményének kikérése alapján – 

elemezte a csomagolási szakterületen meglévő kiállítás tapasztalatait és vizsgálta   

miként lehetne a CSAOSZ tagok számára kedvezőbb feltételeket teremteni.  

A tagvállalati felmérés tapasztalatai azt mutatták, hogy az akkori aktuális kiállítás: 

 területbérleti díjai magasak, a fizetési feltételei rugalmatlanok, 

 az építés-bontás folyamata anyagmozgatási anomáliákkal terhelt, 

 parkolási nehézségei megoldatlanok, 

 közlekedési, megközelítési szempontból nehézkes.  

A PPDexpo megalapításakor valamennyi kifogásra a vállalatok érdekeit képviselő választ tudtunk adni: 

 a területbérleti díjak jelentősen alacsonyabbak a más szervezésű kiállításokkal összehasonlítva,  

 más megközelítésből: a területbérleti díj és felépítmény díj együttesen közelíti meg más 

kiállításszervező területbérleti díját, 

 anyagmozgatási nehézségek nincsenek, 

 a parkolás ingyenes, 

 közlekedése, megközelítése kiváló. 

A kiállításokkal szembeni kifogásokat tehát megoldottuk, nincs más megoldás lehet regisztrálni…. 

A PPDexpo előnyös mert: 

A PPDexpo a CSAOSZ által a tagoknak kínált üzleti kapcsolatépítési fórum egyik kiemelkedő fóruma. 

A PPDexpo-n a CSAOSZ közösségi standot is szervez, terheket levéve a társkiállítói válláról. 

A PPDexpo megalapításakor 2017 márciusi időpontja azt jelenti, még előttünk az év java része, a be-

fektetés meg is térülhet. 

A PPDexpo mint kiállítás költséghatékony. 

A PPDexpo időtakarékos, mert a kiállítás 3 napja sokkal több szakmai megbeszélés lebonyolítására ad 

lehetőséget, mintha egyenként kellene azokat megszervezni. 

 

A CSAOSZ bízik abban, hogy a 2017. évi a PPDexpo kiállításon a csomagolóipart méltó módon képviselik 

tagvállalataink. A részvétel emelése érdekében a Titkárság a Tagvállalatokat folyamatosan megkeresi. 



2017: Elnökséget választ a CSAOSZ 

Hamarosan ismét eltelik három év és 2014 márciusa után újból Elnökséget választ a CSAOSZ közgyűlése. 

Az Elnökség mandátuma 2017 márciusában lejár. Az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően hama-

rosan feláll a Jelölőbizottság, amely a tagvállalatok véleményét kikérve fog a Közgyűlés számára javasla-

tot tenni az Elnök, a két Társelnök és a 12 Elnökségi tag személyére. 

2016/47-es Cégközlöny szerint felszámolás alá kerültek listája 

Polaris Pack Kereskedelmi Kft.  

6230 Soltvadkert, Dankó Pista utca 16. 

Tagvállalati hírek 
 

Új vezérigazgatót nevezett ki a Tetra Pak 

 

Kinga Sieradzon személyében új vezérigazgatót nevezett ki a Tetra Pak a Magyarországot, Csehor-

szágot, Szlovákiát és Lengyelországot magába foglaló Poland & Danube vállalatcsoport élére.  

Kinga Sieradzon, a világ vezető élelmiszer feldolgozó- és cso-

magolóanyag gyártó vállalatának új regionális vezérigazgatója 

22 éve dolgozik a Tetra Paknál. Karrierje során számos vezető 

pozíciót töltött be Európa különböző országaiban, Lengyelor-

szágtól Svájcon keresztül Görögországig. 

Kinga Sieradzon mostani kinevezése előtt stratégiai ügyfélkap-

csolati igazgató pozíciót töltött be a svájci központban, ahol 

globális ügyfelekkel dolgozott együtt. Az új vezérigazgató sze-

rint a Tetra Paknak továbbra is arra kell koncentrálnia, hogy 

innovatív és testreszabott megoldásokat kínáljon ügyfeleinek, 

hogy azok a mai, kihívásokkal teli gazdasági környezetben is 

tovább növelhessék eredményességüket. 

„3 évvel ezelőtt, amikor elmentem Lengyelországból, nem gondoltam, hogy ilyen hamar visszatérek, de 

örülök és büszke vagyok rá, hogy ezt a vállalatcsoportot vezethetem. Sikeres ügyfeleinknek köszönhe-

tően a Poland & Danube vállalatcsoport stabil pozíciót tölt be a régióban. A helyi csapatokkal együttmű-

ködve továbbra is magas hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani partnereinknek, 

hogy könnyebben reagálhassanak a gyorsan változó üzleti környezet kihívásaira” – mondta Kinga 

Sieradzon. 

Az új vezérigazgató a poznani Adam Mickiewicz Egyetem Skandinavisztika szakán diplomázott, majd a 

svájci Institute of Management Development-ben szerezte meg MBA diplomáját. 1994 óta dolgozik a 

Tetra Paknál. 2001-től üzletfejlesztési vezetőként az európai és afrikai régiókért felelt, később a Dél-

Kelet Európa vállalatcsoport műszaki szolgáltatások értékesítéséért felelős igazgatójaként tevékenyke-

dett, 2010-ben pedig kinevezték a lengyelországi Tetra Pak értékesítési igazgatójának. Karrierjében a 



következő lépcső a nemzetközi stratégiai ügyfélkezelési igazgató pozíció volt a Tetra Pak svájci székhe-

lyén. A vállalatnál szerzett széles körű tapasztalatának köszönhetően alapos ismeretekkel rendelkezik a 

globális trendeket, valamint a lengyel, magyar, cseh és szlovák piacot illetően. 

Forrás: Élelmiszer online 

Szakmai érdekességek 

 

Nielsen: átütő sikerű új termékeknél “sötét ló” a csomagolás 

  

Csomagolástervezés a marketing egyik legritkábban említett eszköze, pedig lényegesen hozzájárult az 

új árucikkek piaci sikeréhez a legutóbbi két év során. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen az európai 

élelmiszer-kiskereskedelemben a legutóbbi időszakban megjelent 9 900 újdonság piaci teljesítményé-

nek elemzése alapján. „Átütő erejű innovációk” című tanulmányában szerepel az a tizenegy valóban át-

ütő sikerű új termék is, amely bevezetésének első évében elért legalább 7,5 millió euró vagy angol font 

forgalmat Nyugat-Európában, illetve 5 millió eurót Kelet-Európában. És ennek legalább 90 százalékát 

hozta a második évben is. 

Sok fogyasztót gyorsan megnyertek az újítások többek között a sör, macskaeledel, fogkrém, légfrissítő, 

szénsavas üdítőital kategóriákban. Szembetűnik, hogy a csomagolás dizájnja kulcsszerepet játszik, ami-

kor egy vásárló ott áll a bolti polc előtt és eldönti, hogy mit vegyen. 

„A marketingben sötét ló a csomagolástervezés. Amit igen csak alulbecsülnek, és kevés figyelmet fordí-

tanak rá más eladásösztönző eszközökhöz képest” – mutat rá Ben Schubert, a Nielsen innovációs kuta-

tásokat irányító szenior alelnöke, a tanulmány társszerzője. – „Érdemes lenne visszatérni a marketing 

alapjaihoz, mert a piaci szereplők mintha elvesztették volna szemük elől a polcot, és mindinkább arra 

fókuszálnának, hogy hol reklámozzanak médiumokkal telített világunkban. Pedig a vásárlási döntések 

közel hatvan százalékát a polcok előtt hozzák. Azon kívül az európai fogyasztók átlag 56 százaléka bolt-

ban ismer meg olyan árucikkeket, amiket addig még nem vásárolt vagy ott tájékozódik róluk először. Új 

termékekről tévé-reklámok földrészünkön a fogyasztók átlag 52 százaléka számára szolgálnak informá-

cióforrásként”. 

A magyarok 50 százaléka boltok eladóterében ismeri meg az újdonságokat, amelyekről nálunk csak a 

fogyasztók 45 százaléka értesül tévé-reklámokból. 

Kiemeli a tanulmány: ha a fogyasztók nem értesülnek arról, hogy kijött, létezik egy új termék, akkor nem 

találnak rá, és kipróbálni sem fogják. Így előfordulhat, hogy valamely ígéretes innováció kudarcot vall. 

Egy újítás sikere a fogyasztók fogadtatásán áll vagy bukik. 

Schubert felhívja a figyelmet a Whiskas új száraz macskaeledelére az Egyesült Királyságban és az Air Wick 

légfrissítőre Franciaországban. De legütősebbnek tartja a csomagolástervezés szerepét a Gold Mine 

márka Zsivoje prémium világos sörénél; sikerét Oroszországban PET-ből készült, pohár alakú palackjának 

köszönheti. A merész dizájn megragadja a vásárlók figyelmét a sok zsúfolt polc között, és kiemeli az 

árutömegből. Látványa egyúttal emlékezteti a fogyasztókat arra, amikor kortyolgatják a frissítő csapolt 

sört, és felébreszti bennük egy vendéglátóhely hangulatát is. Első évét az új sör 8 millió eurós forgalom-

mal zárta. 



Ígéretes irányba indult el a Whiskas; „Új csomagolásunk segít a macskák gazdáinak, hogy a cicájuk élet-

korának megfelelő eledelt vásárolják” – mondja Gina Head, a Mars állateledel szekciójának szenior már-

kamenedzsere. Az új dizájn feltűnő betűket használ, élénkebb, elevenebb színekkel, nagyobb betűképet, 

hangsúlyosabb magának az eledelnek a képe és a macska fotója is. – „Szimplának látszik a megoldás, de 

a másodperc tört része alatt, amíg fogyasztók eldöntik, hogy melyik macskaeledelt vegyék meg, ezek a 

dolgok valóban megkülönböztetik ezt a terméket a többitől. És a fogyasztót biztosítják arról, hogy ked-

vence a megfelelő tápanyagokat kapja”. 

Egy új termék Európában átlagosan mintegy 300 ezer eurós forgalmat hoz bevezetésének első évében; 

egyharmadánál is kevesebbet annál, amit már piacon lévő árucikkek átlagban el szoktak érni. Mély sza-

kadék választja el a sikeres innovációkat a lemaradóktól. Ugyanis a kategóriák nagy részében az újdon-

ságok tíz-húsz százaléka viszi el az újonnan bevezetett árucikkekre jutó összes forgalom hozzávetőleg 

nyolcvan százalékát. 

„Ismerni kell a fogyasztók elvárásait, mert azokra lehet alapozni, hogy valamely újdonság iránt erős 

igényt, illetve keresletet támasszon a kínálati oldal” – hangsúlyozza Ben Schubert. – „Ha egy vállalat 

kifejleszt olyan terméket, amit a fogyasztók kedvelni fognak, még mindig csak az út felét teszi meg. Másik 

fele a piaci bevezetés tökéletes volta, amellyel a termék tényleg kihasználja a benne lévő potenciált. 

Mert bármennyire különleges és ígéretes egy új árucikk, nem kapna szárnyra komoly piaci munka nél-

kül”. 

A piac ismeretének fontosságát példázza egy tömegtermékké vált kategóriában, fogkrémnél a Colgate-

Palmolive Franciaországban. Felmérték a fogyasztók véleményét a fogszuvasodásról: Mit gondolnak a 

fogápolásról és arról, ahogyan igyekeznek megőrizni fogaik épségét. A kutatás során kulcsfontosságú 

eredményre jutottak: Általában a fogyasztók úgy gondolják, hogy a fogszuvasodás elkerülhetetlen. Ezért 

megelőzése érdekében nemigen lehet tenni bármit. Ezzel a tévhittel megy szembe az új gyártmány, 

amelynek már csomagolásán feltűnően jelzik, hogy ez a fogkrém kimondottan alkalmas megelőzni a 

fogszuvasodást. Tavalyelőtt szeptemberben vezették be, és már az első nyolc hét alatt 3,8 százaléknyi 

piaci részesedést ért el. Az első évben pedig 8,3 millió euró forgalmat hozott. 

Akik a kiskereskedelemben növekedni akarnak, módszeresen fejlesztenek ki új termékeket. Például  

tavaly a legtöbb újdonság, 12 307, az orosz élelmiszerboltok kínálatában jelent meg. Aztán nagyjából 

feleannyival következik az Egyesült Királyság és Olaszország (6 410 illetve 5 910). További sorrend: Tö-

rökország (3 187), Spanyolország (2 966), Lengyelország (1927) majd Németország (1858) valamint Fran-

ciaország (1020) alkotja a nyolctagú élmezőnyt. 

A tizenegy nyertes innováció közül hármat a francia piacon vezettek be, kettőt-kettőt Németországban, 

Oroszországban és Törökországban, egyet-egyet pedig az Egyesült Királyságban és Olaszországban. 

Ami pedig a kategóriákat illeti, a legsikeresebb újdonságok között szerepel négy élelmiszer, három ital, 

két testápolószer valamint egy-egy takarítószer és állateledel.  

Forrás: Trade Magazin 



Nincs több műanyag szatyor Vallóniában 

December 1-jétől nem használnak többé műanyag szatyrot Belgium 

francia ajkú régiójának bevásárló központjaiban és piacain - közölte az 

RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán. 

A híradás szerint a legfeljebb húsz percig használt műanyag áruházi 

szatyrokat természetes alapú, burgonya- vagy kukoricakeményítő fel-

használásával előállított tasakokkal váltják fel. 

A vallón intézkedés a tavaly elfogadott európai uniós irányelv megva-

lósítása, amely a könnyű csomagolóanyagok használatának csökkentését írja elő.  

Franciaországban már július 1-je óta tilos a műanyagzacskók használata, ami minden kereskedelmi ága-

zatot érint az élelmiszeripartól a szupermarketeken át a benzinkutakig. Csak az organikus eredetű és 

házilag komposztálható zacskókat szabad használni. 

Forrás: MTI 

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 

Van-e karácsonyibb borcsomagolás? – A nap képe 
 

Csak egy rendkívül szellemes geg, de bármilyen karácsonyi (felnőtt) buli dísze lehet a borzokni. 
 

  
Forrás: Trade Magazin 

http://termekmix.hu/kulfold/26-kereskedelem/2892-nincs-tobb-muanyag-szatyor-valloniaban
http://obalovaakademie.cz/konference-seminare#389
http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/12/Van-e-karacsonyibb-borkiszereles-A-nap-kepe-1.jpg
http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/12/Van-e-karacsonyibb-borkiszereles-A-nap-kepe-4.jpg
http://termekmix.hu/kulfold/26-kereskedelem/2892-nincs-tobb-muanyag-szatyor-valloniaban


2017. évi csomagolási kiállítások 
 

EURÓPA 

 

AEROSOL DISPENSING FORUM  
2017. január 18-19. 
Párizs 

 
 
 
 
  

UPAKOVKA – UPACK ITALIA 
 
INTERPLASTICA 
 
2017. január 24-27. 
Moszkva 

 

GASTROPACK 
2017. január 26-29. 
Pozsony 

 

PHARMAPACK 
2017. február 1-2. 
Párizs 

 

EMPACK 
2017. március 1-2. 
Birmingham 

 

PACK FAIR 
2017. március 1-3. 
Kijev 

 

WARSAWPACK 
2017. március 7-9. 
Varsó 

 

COSMOPACK 
2017. március 16-19. 
Bologna 

 

PRO2PACK 
2017. március 19-22. 
London 

 

INNOPACK 
2017. március 28-30. 
Moszkva 

 PPDEXPO 
2017. március 28-30 
Budapest 



 
PACKGING INNOVATIONS 
2017. április 4-5. 
Varsó 

 

PACKAGING INNOVATIONS GERMANY 
2017. április 5-6. 
Hamburg 

 

 

 

EMPACK 
 
LABEL&PRINT 
 
PACKAGING INNOVATIONS 
 
2017. április 26-27. 
Zürich 

 

METPACK 
2017. május 2-6 
Essen 

 INTERPACK 
2017. május 4-10. 
Düsseldorf 

 

INTERFOOD 
2017. május 24-26. 
Szentpétervár 

 

MODERNPACK 
2017. május 31. —június 3. 
Zágráb 

 

PRODMASH. HOLOD. UPACK. 
2017. június 6-10. 
Minszk 

 

ROSUPACK 
2017. június 20-23. 
Moszkva 

 

LABELEXPO EUROPE 
2017. szeptember 25-28. 
Brüsszel 

 

EMPACK BRUSSELS 
2017. október 11-12. 
Brüsszel 

 

PACKFOOD 
2017. október 2-5. 
Poznan 



AMERIKA 

 

PACKEX TORONTO 
2017. május 16-18. 
Toronto 

 

PACKEXPO 
2017. szeptember 25-29. 
Las Vegas 

 

TEXASPACK 
2017. október 10-11. 
Houston 

ÁZSIA 

 

 

 

PACKINNO 
 
SINO PRINT – SINO LABEL 
 
SINO-PACK 
2017. március 1-3. 
Guangzhou 

 

HONG KONG INTERNATIONAL PRINTING AND 
PACKAGING FAIR 
2017. április 27-30. 
Hong Kong 

 

INDIA PACKAGING SHOW 
2017. november 18-21. 
Mumbai 

 

 

 

 

 

 

 

 


