„ÁLDÁS VAGY ÁTOK” kérdezhetnénk mikor a csomagolásról, annak is látványos elemeket és szöveges
információkat tartalmazó nyomtatott változatairól beszélünk. Sokan hajlamosak csak az átok, azaz a
viszonylag rövid élettartamú funkcionális használat után hulladékká váló terméket látni benne, holott a
csomagolás célját és hatásait tekintve is sokkal több ennél.
Persze a másik megközelítés, a „MINDEN CSOMAGOLÁS EGY MŰREMEK” is túlzás, hisz nem is kell annak lennie.
Viszont vannak közös elvárások és feltételek. A figyelemfelkeltő hatás, a becsomagolt termék „jó”
védelme, a kívánt és közvetíteni szánt információk a teljes életciklus alatti megőrzése, a hamisítás elleni
védelem, az egyértelmű márkaazonosíthatóság és még jónéhány tulajdonság funkció egyidejű megléte.
Konferenciánkkal nem leltárt akarunk, hanem ezek közül a legfontosabbakat kiemelve számvetést
készíteni, mi az amit ma a korszerű nyomdaipar nyújtani tud, hisz egy jól tervezett csomagolás nem csak
akár jobb eladó lehet, mint a mégoly ékesszóló kereskedő, hanem ahogy az UNESCO is világszerte
terjeszti a Save Food kampányaival: a csomagolás az egyik megoldási kulcs a világ élelmiszerellátási
gondjaira.
A rendezvényünk nyitott, azon bárki részt vehet, aki elfogadja a részvételi feltételeket, de a tagsági
viszonnyal rendelkezők előnyt élveznek a jelentkezések elfogadásánál.
A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:
2016. ÁPRILIS 07. CSÜTÖRTÖK
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 hamisítás
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
szállások elfoglalása.
(4032 Debrecen, Pallagi út 5.) www.hotelnagyerdo.hu

20:00 -

BANKETT VACSORA A HUNGUEST HOTEL NAGYERDŐ ÉTTERMÉBEN

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, Gépmester,
könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó) oktató és erre az alkalomra tanításnélküli munkanapot is elrendelő
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.

ÁRAK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Nyomtatott csomagolás 2016. április 07-08.

Részvételi díjak (+ÁFA)

teljes
program

csak 1. nap*

Csak bankett

csak 2. nap

Teljes ár

25.500 + ÁFA

17.500 + ÁFA

9 500 + ÁFA

-

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének

22.000 + ÁFA

13.500 + ÁFA

8.500 + ÁFA

3.500 + ÁFA

Sajtó képviselőinek**

5.600 + ÁFA

ingyenes

5 600 + ÁFA

-

Részvételi díjból étkezési
költség rész***:

10.900 + ÁFA

3.800 + ÁFA

5.600 + ÁFA

1 500 + ÁFA

*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) "Sajtó" részvételi díjat (médiumonként 1 fő) akkor számlázunk, ha legkésőbb az akkreditáló lap következő megjelenésekor
értékelhető terjedelmű és színvonalon megírt cikk jelenik meg a konferenciáról!
***) A részvételi díj az étkezések utáni adóterheket nem tartalmazza, ezért a számlánkban az étkezés költségét külön soron
hozzuk.

Kiállítás, termékbemutató stb. lehetősége a konferencia helyszínén: 50 eFt+ÁFA

Szállás árak Ft/Fő/éj + ÁFA
Hotel Nagyerdő***+ www.hotelnagyerdo.hu

2Á elhelyezéssel

1Á felár

9.000

3.000

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, a helyi idegenforgalmi adót (IFA) és a hotel wellness részlegének díjtalan
használatát. A parkolás a konferencia résztvevőinek ingyenes.
Jelentkezések lehetőleg on-line a honlapon (www.pnyme.hu) vagy a mellékelt jelentkezési lap felhasználásával
PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre vagy faxon (780 6460).
Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük érvényesnek. Az
On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő jelentkezéseket a lapon
megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakat kiszámlázzuk.
A részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat a szimpóziumig megkapjuk, illetve - előzetes bejelentés
mellett - bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.

Jelentkezési határidő: azonnal.
A szállásigényeket még a Húsvéti ünnepek előtt, legkésőbb március 25. péntek délig kérjük
megadni!

