
7 . – 8 .  L I S T O P A D U ,  H O T E L  D I P L O M A T ,  P R A H A

Obaloví 
profíci vylezou 
ze svých 

krabic! 

POZVÁNKA
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Eef de Ferrante
General Director, 
Active & Intelligent  Packaging Industry  Association
Technologie, jež změní obalový průmysl
Originální balení je již dnes jedním z nejmocnějších nástrojů využívaných pro
marketing a ochranu značky. Vývoj aktivních a inteligentních obalů přidává nový
rozměr k pouhé funkcionalitě a ceně balení. Implementace nových technologií
do vývoje a výroby obalů je podle něj jedním z klíčových kroků pro růst,
snižování plýtvání a zvýšení efektivity.

Tomáš
Sedláček

hlavní makroekonomický stratég,
ČSOB
Ekonomika trpí maniodepresí
Říká se, že ekonomika je v depresi. To je jen jedna
strana příběhu. Ekonomika má špatnou diagnózu, trpí
maniodepresí. Kam na základě této chyby míříme?
Když si klademe otázky typu: „Je kapitalismus
funkční? Jak se vrátit na cestu růstu?“ 

Panelová diskuse

Spolupráce a komunikace v obalovém řetězci
Účastníci panelové diskuse:

Jan Teplý, ředitel obchodu,
marketingu a nákupu, Madeta

Pavel Pírko, vedoucí nákupu, Emco 

Petr Šikýř, Client Department
Director, Eko-Kom

Martin Hejl, generální
ředitel, Thimm Packaging

Pavel Říha, Commercial Director CEE,
ppm factum group

Lukáš Mašek, jednatel, Viking Mašek

Kompletní program kongresu:
K O N F E R E N Č N Í  D E N  7 .  1 1 .  2 0 1 3  – H L A V N Í  D O P O L E D N Í  S E K C E

OBALKO
ČESKÝ A SLOVENSKÝ OBALOVÝ KONGRES

1

10:30–11:00  Kávová přestávka

12:00–13:00  Oběd

11:00–12:00

8:00–9:00  Registrace účastníků

9:00–9:10  Zahájení kongresu, úvodní slovo

9:50–10:30

9:10–9:50

Sledujte aktuality
z kongresu na
www.obalko.cz
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POZOR! Kongres nekončí ukončením konference!
Bohatý doprovodný program najdete na další straně.

Proč je pro obchodníka 
důležitá kvalita čárových kódů  

Čitelnost čárového kódu na pokladně je bezpochyby důležitá
z pohledu obchodníka i jeho zákazníků. V okamžiku, kdy se tímto
fenoménem začneme zabývat důkladně, jsme v prvním okamžiku
překvapeni rozsahem problému. Logicky pak následuje otázka, jak
problém řešit.

Miroslav Exner, IT konzultant a projektový manažer, Globus ČR

Moderní metody identifikace
I čárové kódy a jejich snímání prochází bouřlivým vývojem,
v dnešní době není problém číst klasické i 2D kódy na vzdálenost
několika metrů. Při využití technologie RFID pak je možné obaly
identifikovat i bez přímé viditelnosti. To vše ovšem za dodržování
standardů a norem.  

Jakub Unucka, výkonný ředitel, GABEN

Škody na zboží 
v důsledku vadného balení

Jaké problémy mohou plynout z vadného balení? Kdy už je na
čase nechat si vypracovat znalecký posudek? A jaké jsou
nejčastější příčiny poškození výrobku?

Ladislav Horčička, ředitel, Servisbal obaly

Vratné obaly okupují 
retailovou logistiku  

Současná a budoucí role vratných obalů – palety, půlpalety,
čtvrtpalety, přepravky, vozíky. Soulad logistiky s potřebou
a možnostmi obchodních řetězců za současného zvyšování
efektivity distribučního procesu. Zkušenosti ze zahraničí,
nejlepší příklady.

Tomáš Martoch, Senior manažer, ECR koordinátor, GS1 Czech Republic

Logistika vidí obaly 
z jiného úhlu pohledu  

Obalové řešení pro optimální nákladovou efektivitu výrobních,
skladových i dopravních procesů. Problémy vyskytující se
v logistickém řetězci kvůli nevhodným obalovým řešením a jejich
příčiny. Role logistika ve volbě či vývoji obalových řešení.

Mluvčí bude odhalen

13:00–14:30  Design obalů 13:00–14:30  Přepravní a exportní balení

15:00–16:30  Balení potravin a nápojů

15:00–16:30  Značení a identifikace výrobků

Tradiční produkt ≠ tradiční obal  
Co se stane, když si u tradičního produktu pohrajete s obalem?
V životním cyklu výrobku přijde doba, kdy je více než potřebné
udělat alespoň minimální změnu v primárním obalu. Jak se
Becherovka popasovala se změnami v obalu produktu s více
než 200letou historií. 

Marek Grabovský, brand manager, Becherovka Lemond, Jan Becher –
Karlovarská Becherovka

1:1 aneb 
One-to-one marketing   

Každý jsme jiný a žijeme v jednadvacátém století. Proč tedy
reklamní kampaně tak málo využívají těchto dvou skutečností?
Podívejme se za horizont a řekněme si, co jde dělat a co pro to
udělat, aby to šlo dělat.

Martin Bělík, marketingový a obchodní specialista, Dataline Technology

Čárový kód jako designový prvek  
Lineární čárové kódy se v průběhu své čtyřicetileté existence staly
naprosto samozřejmou součástí stále se zvyšujícího množství
informací uváděných na obalech většiny produktů. Návrhář užité
grafiky často vnímá tyto nosiče dat jako nutné zlo. 

Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech Republic

Obalové sklo –
cesta k posílení značky   

Sklo je svým charakterem dokonalým, zdravotně nezávadným
obalovým řešením, které díky svým unikátním vlastnostem
dokonale ochrání balený produkt. Jak vůbec probíhá celý proces
od myšlenky k realizaci nového obalového řešení?  

Adriana Ryjáčková, regional marketing manager, O-I Sales & Distribution Czech
Republic

Trendy v designu 
nápojového balení

Na kongresu OBALKO rychle pochopíte, že před sebou máte
jednoho z nejúspěšnějších českých designérů nápojových obalů.
V PET lahvích nemá v Česku srovnatelnou konkurenci, ovšem ke
špičce patří rovněž v nápojovém skle.

Jan Čapek, designér, Jan Capek Design

14:30–15:00  Kávová přestávka

14:30–15:00  Kávová přestávka

K O N F E R E N Č N Í  D E N  7 .  1 1 .  2 0 1 3  – O D P O L E D N Í  W O R K S H O P Y

Požadavky na obal ve 
farmaceutickém průmyslu

Farmacie je bezesporu jeden z ostře sledovaných sektorů
z hlediska pravdivosti a úplnosti údajů o produktech. Co je
povinné deklarovat na obalu, jaká jsou pravidla a povinnosti
výrobce či distributora, jaké nástrahy přináší velikost obalu versus
legislativa?  

Pavel Stránský, odborný poradce, Green Swan Pharmaceuticals

Výhody i úskalí automatizace   
Pohled dovnitř vysoce moderního výrobního zařízení ukáže, jak se
vypořádávají s trendy a požadavky retailových zákazníků na
skupinové balení, jak vypadá automatizace balení a jak její
aplikace vede k optimalizaci výrobního procesu. 

Pavel Hrdina, generální ředitel, Europasta SE

Instalace nové 
balicí linky zeleniny

Zrušení externího střediska etiketace a balení a následná
instalace nové balicí linky v prostorách centrálního distribučního
skladu přinesly významné snížení nákladů při rapidním nárůstu
výkonů.

Jiří Černý, ředitel CDS, HAMÉ

Nároky na identifikaci léků  
V rámci boje proti padělání léků stoupá tlak na kontrolu výroby,
dovozu a distribuce léků. Téma řeší i evropská legislativa,
požadavky směrnice 2011/62/EU pomůže řešit značení léků
pomocí standardního 2D kódu.  

Petra Fuchsíková, produktová manažerka, GS1 Czech Republic
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ZLATÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI KONGRESU

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI WORKSHOPŮ:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Holečkova 29
150 95  Praha 5
+420 246 007 227
www.atoz.cz

Počet míst omezen, 
registrujte se již dnes! 

● pro UŽIVATELE obalových řešení vstup ZDARMA
● pro POSKYTOVATELE obalových řešení – 4900 Kč bez DPH /

3900 Kč bez DPH pro každou další osobu ze stejné společnosti

www.obalko.cz/registrace

Chcete se
zúčastnit? 

Kontakt:

Lenka Baranová
Project Manager 

lenka.baranova@atoz.cz

+420 605 296 744

Obalový
Business Mixer  

Pro účastníky kongresu jsme po náročném konferenčním
dni připravili bohatý program, na kterém se můžete seznámit
s pracovníky z Vašeho oboru!

Večerní program s podtitulem:
Velká říjnová obalová revoluce

18:30 – Welcome drink

19:00 – Úvodní slovo večera

19:15 – Rautové občerstvení, živá hudba, hry a soutěže

22:00 – Dražba skvělých cen

22:30 – Pokračování večera – raut, drinky, živá hudba

Balení v akci  
Uděláme si výlet do dvou výrobních závodů, které jsou nejvíce
inovativní v oblasti obalů v ČR. Nenechte si ujít komentovanou
prohlídku ve společnostech Thimm Obaly a Viking Mašek.  

Počet míst omezen, registrujte se včas!

Doprovodný program:

7. 11.  18:30–23:00 8. 11.  9:00–12:00

OBALKO
ČESKÝ A SLOVENSKÝ OBALOVÝ KONGRES
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7. 11.  17:00–18:30
Cocktail
v restauraci AvantGarde v budově PPF Gate
(vedle Hotelu Diplomat) 

+ překvapení
pro hosty!
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