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Από το 1967 στηρίζουμε την ελληνική  
βιομηχανία και το περιβάλλον.

Σήμερα, πενήντα και πλέον χρόνια μετά κι ενώ  
η ανάγκη να αφουγκραστούμε το περιβάλλον είναι πιο 

επιτακτική από ποτέ, η MEΛ - Μακεδονική Εταιρεία 
Χάρτου M.A.E. συνεχίζει το έργο της, διαθέτοντας  

μια ετήσια παραγωγή σε ανακυκλωμένο χαρτόνι  
που αγγίζει τους 120 χιλιάδες τόνους.

H ιστορία συνεχίζεται...

ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ M.Α.Ε. E info@melpaper.com
www.melpaper.com

Κ. Γέφυρα, 570 11 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 728000, F 2310 715351
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Μ ην προσποιούμαστε πως τα πράγματα θα αλλά-
ξουν αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγ-

ματα. Μία κρίση μπορεί να αποδειχθεί πραγματική ευ-
λογία για κάθε άνθρωπο, για κάθε έθνος. Επειδή όλες 
οι κρίσεις φέρνουν πρόοδο.

Η δημιουργία γεννιέται μέσα από την οδύνη, ακριβώς 
όπως η μέρα γεννιέται μέσα από το σκότος της νύχτας. 
Μέσα στην κρίση γεννιέται η επινοητικότητα, οι ανα-
καλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές. Εκείνος που ξε-
περνά την κρίση, ξεπερνά τον εαυτό του χωρίς να εξα-
ντληθεί. Εκείνος που αποδίδει την αποτυχία του σε μία 
κρίση υποβιβάζει το ταλέντο του και δίνει περισσότερη 
σημασία στα προβλήματα παρά στις λύσεις.
Η ανικανότητα είναι η πραγματική κρίση. 
Αϊνστάιν

«Θα έπρεπε να θέλουμε μια κοινωνία στην οποία οι οι-
κονομικές αξίες θα έχουν πάψει να κατέχουν κεντρική 
(ή μοναδική) θέση, όπου η οικονομία θα έχει ξαναμπεί 
στη θέση της, δηλαδή θα έχει γίνει ένα απλό μέσο του 
ανθρώπινου βίου και όχι ύστατος σκοπός, στην οποία 
επομένως θα έχουμε παραιτηθεί από την τρελή κούρσα 
προς μια συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση. Αυτό δεν 
είναι απλώς αναγκαίο για ν' αποφύγουμε την τελεσίδικη 
καταστροφή του γήινου περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο 
κυρίως για να βγούμε από την ψυχική και ηθική εξαθλί-
ωση των σύγχρονων ανθρώπων. Θα έπρεπε λοιπόν από 
δω κι εμπρός οι άνθρωποι (μιλάω τώρα για τις πλούσιες 
χώρες) να δεχτούν ένα αξιοπρεπές αλλά λιτό βιοτικό 
επίπεδο και να παραιτηθούν από την ιδέα ότι ο κεντρι-
κός στόχος της ζωής τους είναι να αυξάνεται η κατανά-
λωσή τους κατά 2 με 3% τον χρόνο. Για να το δεχτούν 
αυτό, θα έπρεπε κάτι άλλο να δίνει νόημα στη ζωή τους. 
Αυτό το άλλο είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων, αντί για 
την ανάπτυξη των σκουπιδοπροϊόντων.»

Κορνήλιος Καστοριάδης,
Η άνοδος της ασημαντότητας

Ας αποτελέσει η πρόσφατη περιπέτεια της πανδη-
μίας του κορονοϊόυ η αφορμή για μια διαφορετική 
προσέγγιση και να προταθούν λύσεις με επίκεντρο 
τον άνθρωπο…

Καλό καλοκαίρι

Γιώργος Τριανταφύλλου
Head of Publications & Exhibitions Dpt.

από τον εκδότη

Tau 330 RSCi CMYKOVG:  95% της σκάλας Pantone
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Durst Tau RSCi
Το Μέλλον της Βιομηχανίας Εκτύπωσης 

στην Ετικέτα και Συσκευασία

Ψηφιακή βιομηχανική παραγωγή 
που συνδυάζει:
• την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος της 

εκτύπωσης flexo

• την ευκρίνεια και τους ομαλούς τόνους 
της εκτύπωσης όφσετ

• τα αδιαφανή χρώματα και την ανάγλυφη 
επιφάνεια της μεταξοτυπίας

• Για μεσαία & μεγάλα τιράζ • Ταχύτητα μέχρι 100 μέτρα/λεπτό• Πλάτη εκτύπωσης: 33 εκ., 42 εκ., 51 εκ.

Lino A.E.B.E. 
   210 9010 635 - Αθήνα

www.lino.gr
LINOGROUP
System & Software Integrator
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Ο  Ευθύμιος Ματσούκης γεννήθηκε το 1949 
στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τα Πανεπι-
στήμια του Μέριλαντ και του Άρκανσο των 

ΗΠΑ, με ειδίκευση στα Οικονομικά και στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων.

Από το 1972 ασχολείται με την οικογενειακή εκτυ-
πωτική επιχείρηση και συνέβαλε στην ανάπτυξή 
της στον χώρο των εκτυπώσεων ασφαλείας σε 
συνεργασία με την εταιρία Giesecke & Devrient 
της Γερμανίας.

Παράλληλα με την επαγγελματική του απασχόλη-
ση από το 1985 μέχρι το 2005 ασχολήθηκε με τα 
συνδικαλιστικά των εργοδοτών ως Μέλος, Γενικός 
Γραμματέας και Πρόεδρος του ΣΛΕ – του Συνδέ-
σμου Λιθογραφικών Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα 
συμμετείχε από το 1991 στην Διεθνή Ομοσπονδία 
Intergraf ως Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Τμήματος Εκτυπώσεων Ασφαλείας και από το 2003 
έως το 2016 ως Πρόεδρος του ανωτέρω Τμήματος.

Το 2006 με την είσοδο της Γερμανικής Εταιρείας 
Giesecke & Devrient στο μετοχικό κεφάλαιο της οι-
κογενειακής επιχείρησης Ματσούκη, παραιτήθηκε 
από τις ανωτέρω δραστηριότητες όπου και παρέμει-
νε ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της 
Ελληνογερμανικής Εταιρείας.

Ε  ίναι γεγονός ότι ο covid-19 έχει φέρει τεράστια 
αλλαγή στον τρόπο ζωής μας. Από το πώς ερ-
γαζόμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε μέχρι 

το πώς προσεγγίζουμε τα τρέχοντα παγκόσμια ζητή-
ματα. Ένα από αυτά τα ζητήματα, που έχουμε επίσης 
αρχίσει να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά, είναι ο ρό-
λος των πλαστικών στη ζωή μας. Συγκεκριμένα, και 
οι καταναλωτές και ο Τύπος, αρχίζουν πλέον να ανα-
θεωρούν τη στάση τους ως προς τη σημασία των 
«πλαστικών μίας χρήσης». 

Αποδεδειγμένα, τα περιβαλλοντικά οφέλη της πλα-
στικής συσκευασίας είναι πολλά. Τόσο η βιομηχανία 
όσο και τα σουπερμάρκετ, γνωρίζουν ότι η χρήση 
χαρτονιού, αλουμίνιου ή γυαλιού σπάνια παρέχει 
πλεονεκτήματα για το περιβάλλον σε σύγκριση με 
τις εύκαμπτες συσκευασίες. Φυσικά όμως, πρόκει-
ται για εμπορικές επιχειρήσεις που προσπαθούν να 
ανταποκριθούν στην απαίτηση των καταναλωτών 
για μείωση της χρήσης πλαστικών. Επιπλέον, πριν 
από το ξέσπασμα του covid-19, πολλές κυβερνήσεις 
σε όλο τον κόσμο είχαν απαγορεύσει και τις πλαστι-
κές σακούλες μιας χρήσης, σε μια προσπάθεια μείω-
σης των απορριμμάτων.

Όμως, καθώς ο covid-19 άρχισε να εξαπλώνεται, η 
συμπεριφορά των καταναλωτών, και ακόμη και των 
ακτιβιστών, άλλαξε. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 

το πλαστικό έπαιξε ζωτικό ρόλο στην πώληση και την 
αγορά αγαθών, όπως τροφίμων και προϊόντων υγείας. 
Η λογικά αυξημένη παγκόσμια ανησυχία για την 
υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτής 
της πανδημίας, κατέδειξε παράλληλα και τη συμ-
βολή της πλαστικής συσκευασίας στη διατήρηση 
και την ασφάλεια των τροφίμων. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις έφεραν μια νέα δυ-
ναμική για τη βιομηχανία πλαστικών, με τη 
Euromonitor International να προβλέπει αύξη-
ση των πωλήσεων για συσκευασμένα τρόφιμα 
άνω του 5% παγκοσμίως

Παράλληλα οι συνολικές προσπάθειες σχεδια-
σμού ακόμη πιο βιώσιμων και ανακυκλώσιμων 
πλαστικών υλικών συσκευασίας συνεχίζονται. Εν 
κατακλείδι, τα μέσα θα ήταν ορθότερο να σταματή-
σουν να υποστηρίζουν ότι η μετάβαση από το πλαστι-
κό σε άλλα υλικά είναι ευεργετική για το περιβάλλον. 
Αντ' αυτού, πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλω-
τές ότι, παρόλο που υπάρχουν θέματα προς επίλυση 
σχετικά με τη διάθεση του πλαστικού μετά τη χρήση 
του, παραμένει το λιγότερο βλαβερό περιβαλλοντικά 
υλικό συσκευασίας.

http://www.hatzopoulos.gr
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Καλό ταξίδι Covid-19 & Πλαστικό 

…DK M arketing/
Creative

Αυτή την περίεργη χρονιά η 
παρέα μας είπε να αποφύγει τον 
συνωστισμό και τα πανηγύρια.

Έχοντας ανοίξει ένα λευκό, 
ένα ροζέ και ένα κόκκινο 

κρασί, τα απολαμβάνουν στην 
ακροθαλασσιά, χορεύοντας και 

έχοντας λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας.

Καλό καλοκαίρι.
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Γιάννης Π. ΤριάνΤάφύλλού (ΤΟ ΑΤΟΜΟ)
ytriantafyllou@toatomo.info | www.toatomo.com

Μάθαμε κάτι από την COVID-19;

Τ έτοια άρθρα συνήθως δεν τα προγραμμα-
τίζεις. Απλώς προκύπτουν, όπως οι κρί-
σεις. Που ούτε και αυτές τις προγραμμα-

τίζεις. Γιατί απλώς συμβαίνουν. Κανονικά λοιπόν, 
τέτοια εποχή θα έπρεπε να γράφουμε και να μιλά-
με για καινοτομία (από την οποία έχουμε μπόλικη 
στον κλάδο), για τεχνολογία (η οποία αναπτύσσε-
ται πλέον με εκθετική πρόοδο), για περιβάλλον 
(και το πόσο πολύ το προστατεύει τελικά η συ-
σκευασία σε αντίθεση με τις κακές συμπεριφορές 
μας που το καταστρέφουν).

Αντί για αυτά, είδαμε φίλους και γνωστούς να 
θρηνούν τους νεκρούς τους, βρεθήκαμε σε καρα-
ντίνα και απαγόρευση εργασίας (όσοι από εμάς δεν 
δουλεύαμε σε κρίσιμους τομείς για την τροφοδο-
σία σε τρόφιμα και φάρμακα), πιεστήκαμε να αλ-
λάξουμε ριζικά -σε λίγες μέρες, ίσως και ώρες- κα-
τεστημένα από δεκαετίες επιχειρηματικά μοντέλα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα και καταλήξαμε τελικά 
να συζητάμε και να αναζητούμε προστασία στην 
συσκευασία και δη στην μη επαναχρησιμοποιήσι-
μη. Όχι,  το «μίας χρήσεως» δεν το πολυξεστομίζα-
με, δεν είναι βλέπετε και τόσο πολιτικά ορθό στις 
μέρες μας... 

Σε γενικές γραμμές, «γι’ αλλού κινήσαμε κι αλλού 
η ζωή μας πάει» όπως λέει και ο στίχος ενός παλιό-
τερου γνωστού τραγουδιού.

Μια αλυσίδα σε αστάθεια

Στους τρεις μήνες αυτούς αλλάξανε πολλά, σε 
όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρά-
δειγμα: λιγότεροι εργαζόμενοι στα γραφεία (ναι, 
για πολύ καιρό ακόμα οι πολλοί θα δουλεύουμε 
από το σπίτι), λιγότερο φαγητό και ποτό σε πακέτο 
για το σπίτι ή τον δρόμο ή για delivery σε γραφεία 
(βλέπετε τώρα πια περισσότεροι έχουμε περισσό-
τερο χρόνο να φτιάξουμε κάτι να φάμε στην κουζί-
να μας), άρα λιγότερες συσκευασίες μίας χρήσεως, 
λιγότερες επιχειρήσεις, λιγότεροι εργαζόμενοι...

Ή μήπως δεν είναι και τόσο ακριβές αυτό, για-
τί μπορεί να μην αγοράζουμε τρόφιμα και ποτά 
έτοιμα για κατανάλωση αλλά πλέον δύσκολα τα 
αγοράζουμε και χύμα και επιλέγουμε από τα ρά-
φια του σουπερμάρκετ όλο και περισσότερα ωμά 
μεν αλλά συσκευασμένα για να είμαστε σίγουροι 

πως έχουν τηρηθεί οι κανόνες υγιεινής κατά την 
διαχείριση τους; Δύσκολο να βγάλει κανείς ακόμα 
συμπέρασμα, είναι όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα 
τάση αυτή, αν μη τι άλλο υγειονομικά. 

Προς έναν νέο, ανέπαφο, ψηφιακό κόσμο

Κάτι που μας οδηγεί αυτόματα σε μια άλλη εν-
διαφέρουσα τάση, αυτή της περισσότερης ψηφιο-
ποίησης και του μεγαλύτερου αυτοματισμού στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και στην συσκευασία 
που είναι το βασικό «παρελκόμενο» του προϊόντος 
που διακινείται σε αυτή. Είναι λοιπόν οι «έξυπνες» 
ετικέτες και τα «έξυπνα» κουτιά («ευφυής συσκευ-
ασία» σύμφωνα με την ορολογία που ακολουθούν 
στο σχετικό Μεταπτυχιακό του ΠΑΔΑ) η λύση στην 
ευρεία και αδήριτη ανάγκη κοινωνικής αποστασι-
οποίησης με πλήρη ανιχνευσιμότητα των επαφών 
για κάθε ενδεχόμενο; Μένει να αποδειχθεί ευρέως 
αυτό που όλοι είδαμε τον καιρό της καραντίνας: 
την δραματική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
τροφίμων για οικιακή κατανάλωση. Το σίγουρο πά-
ντως είναι πως πλέον και η συσκευασία προχωράει 
πλησίστια προς τον νέο, ανέπαφο, ψηφιακό κόσμο 
και πως όταν με το καλό ξεπεράσουμε την πανδη-
μία οι βασικές μας ικανότητες στον αυτοματισμό, 
την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία προϊό-
ντων με τη χρήση προηγμένων υλικών και λύσεων 
συσκευασίας θα είναι ακόμη πιο αναπτυγμένες.

Στροφή προς μια νέα εποχή;

Μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερες εται-
ρείες ανακαλύπτουν πόσο πιο ευέλικτες μπορούν 
-για την ακρίβεια πρέπει- να είναι για να ανταπο-
κριθούν στις άνευ προηγουμένου νέες απαιτήσεις 
που έχει δημιουργήσει η COVID-19. Στις ΗΠΑ για 
παράδειγμα, έκανε ήδη την εμφάνιση της η τε-
χνολογία Invisi Shield (καινοτομία της εταιρείας 
Aptar), η πρώτη στο είδος της λύση που μπορεί να 

ενσωματωθεί σε σφραγισμένες συσκευασίες για την 
προστασία φρέσκων προϊόντων από επιβλαβή παθο-
γόνα όπως βακτήρια, μύκητες και ιούς. 

Μια νέα εποχή ξημερώνει; Δεν ξέρω. Ξέρω όμως 
πως, τοις πράγμασι, η πανδημία λειτουργεί σε μεγάλο 
βαθμό ως καταλύτης καινοτομίας για την βιομηχανία 
της συσκευασίας, καθώς η βιομηχανία αναγκάζεται 
να ανταποκριθεί στην όλο και αυξανόμενη ανησυχία 
σχετικά με την ασφάλεια. Μια ανησυχία που δύσκολα 
πια θα φύγει..

Και το περιβάλλον;

Το ενδιαφέρον από όλη αυτή την εξέλιξη είναι η 
συγκυρία στην οποία συμβαίνει: λίγο μετά τις διθυ-
ραμβικές εξαγγελίες για την κατάργηση των πλαστι-
κών συσκευασιών μίας χρήσης, για τα τρόφιμα που 
καταναλώνουμε «έξω», συζητάμε και αναγνωρίζουμε 
ομοθυμαδόν τα οφέλη υγιεινής και τον προστατευτι-
κό τους ρόλο από τις συνέπειες της πανδημίας, για τα 
τρόφιμα που αγοράζουμε για το σπίτι. Διότι, πχ καλή 
και άγια η επαναχρησιμοποίηση μιας συσκευασίας, αν 
όμως ο ιός επιζεί στην επιφάνεια της ή την σύσταση 
της τι κάνουμε; Πως προστατευόμαστε από τον κίν-
δυνο; «Τόμπολα!» Είναι λάθος βέβαια να πιστεύουμε 
πως ο κορονοϊός επιβράδυνε την κλιματική αλλαγή, 
απλώς έχουμε πλέον την ευκαιρία και την δυνατότητα 
να αντικρίσουμε κατάματα τις δεισιδαιμονίες μας: το 
πρόβλημα ποτέ δεν ήταν στο υλικό, ήταν και παραμέ-
νει η συμπεριφορά μας με αυτό και προς αυτό, πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την χρήση του. 

Η COVID-19 ως ευκαιρία

Η πανδημία είναι τελικά μια χρυσή ευκαιρία να αλ-
λάξουμε όλοι μας αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές, 
σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής. Μεταφέρω 
από το Packaging Europe, σε ελεύθερη απόδοση, τις 
απόψεις της Mara Hancker, διευθύνουσας συμβού-
λου της Γερμανικής Ένωσης Πλαστικών Συσκευασιών: 
«μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, κάποιος που άκουγε 
‘πλαστική συσκευασία’ σκεφτόταν πρώτα τα σκουπί-
δια. Η πλαστική συσκευασία έπρεπε να πολεμηθεί και 
όποιος τη χρησιμοποιούσε έπρεπε να νιώθει ντροπή. 
Σχεδόν κανείς δεν ήθελε να ακούσει για τα οικολογικά 
οφέλη, τα γεγονότα ήταν τρομακτικά αδιάφορα στις 
περισσότερες συζητήσεις και η λαϊκίστικη απαίτηση 
‘χωρίς πλαστικό’ έπνιγε τα πολλά πραγματικά επιχει-
ρήματα. Στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός...»

Η ουσία; Δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο (όσο κι αν κά-
ποιοι θέλουν να υπάρξει), δεν είναι για παράδειγμα 
καλή η πολλαπλή χρήση εις βάρος της απλής ούτε το 
ανάποδο. Γιατί τελικά είναι η ίδια αυτή συσκευασία 
που «απειλεί» το περιβάλλον, αυτή που πλέον «προ-
στατεύει» την υγεία μας. Και γιατί καλό είναι να έχου-
με πάντα εμείς το περιθώριο της επιλογής και να έχου-
με μαζί και την παιδεία και κουλτούρα διαχείρισης και 
της μίας και της άλλης επιλογής μας για το κοινό καλό, 
όπως το ορίζει η πλειοψηφία και το αποδέχεται η μει-
οψηφία. Πρέπει να βρούμε αυτή τη νέα ισορροπία και 
πρέπει να το κάνουμε άμεσα, να αρχίσουμε να συνει-
δητοποιούμε τα οφέλη, πριν να αρχίσουμε να μετρά-
με το κόστος τους...
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Η  εταιρεία Α. Γ. Κοροπούλης ABEE ιδρύθηκε 
το 1893. 

Παράγει και εισάγει Πώματα, Φιάλες, Υλικά Συ-
σκευασίας και Μηχανήματα / Εξοπλισμό για τις Οι-
νοποιίες, τις Ποτοποιίες, τις Φαρμακοβιομηχανίες 
και τις Βιομηχανίες Αναψυκτικών, Νερού, Λαδιού, 
Τροφίμων, Καλλυντικών κλπ.

Η εταιρεία Α. Γ. Κοροπούλης ABEE είναι ταυτι-
σμένη με την ποιότητα των προϊόντων της και την 
συνεχή εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη των 
πελατών της.

Διακρίνεται για την αξιοπιστία και την συνέπειά της, 
διατηρώντας μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης 
και φιλίας με τους πελάτες της. Χάρη στην οργάνωση 
της και τους άξιους συνεργάτες της, ανταποκρίνεται 
ακόμα και στις πιο απαιτητικές ποιοτικές και ποσοτι-
κές ανάγκες των πελατών της, σε όλη την Ελλάδα.

Προϊόντα και Υπηρεσίες:

● Μηχανήματα / Εξοπλισμός
● Πώματα βιδωτά αλουμινίου
● Πώματα Twist
● Πώματα Crown
● Πώματα πλαστικά
● Πώματα φαρμακευτικά

● Πώματα φελλού
● Πώματα συνθετικά
● Καψύλια επιπωματώσεως
● Πώματα κεφαλοφόρα
● Δρύινα βαρέλια / Δεξαμενές
● Εναλλακτικά προϊόντα δρυός

● Φιάλες 
● Βάζα
● Πώματα γυάλινα 
● Αυτοκόλλητες ανάγλυφες
    ετικέτες (resin labels)
● Σωληνάρια
● Κουτιά αλουμινίου
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Ο  όμιλος METALUX ιδρύθηκε το 1964 από το 
Dino Ilario Dal Ri. Η METALUX S.A. ιδρύθηκε 
το 1991 και είναι η μοναδική μονάδα παρα-

γωγής του ομίλου εταιρειών της METALUX. 

Η εταιρεία παρέχει υψηλής ποιότητας καψύλλια, 
sleeves & tear strips σε πάνω από 40 χώρες σε όλο 
τον κόσμο. Η METALUX S.A. είναι ένας αξιόπιστος 
προμηθευτής καψυλλίων για όλα τα είδη φιαλών: 
κρασιού, οινοπνευματωδών ποτών, ελαιόλαδου, γε-
νικά για όλα τα είδη μπουκαλιών.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η πα-
ραγωγή καψυλλίων επιπωμάτωσης από PVC, 
Aluminium-Polylaminate, PET, aluminum καθώς και 
καψυλλίων για μπουκάλια σαμπάνιας σύμφωνα με 
τις τελευταίες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγω-
γής. Η εταιρεία παράγει, επίσης, PVC sleeves, με ή 
χωρίς εκτύπωση, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ται-
νίες ασφαλείας για βάζα, μπουκάλια κέτσαπ και γε-
νικά για μπουκάλια με κλείσιμο μεγάλης διαμέτρου..

Η εταιρία απασχολεί περισσότερα από 80 άτομα 
και διαθέτει μεγάλες εγκαταστάσεις. Η εταιρεία δίνει 
μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση του προσωπικού με 
απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των πελατών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 
κάνοντας έρευνα στα υλικά, στη διαδικασία εκτύ-
πωσης και κατασκευής. Χάρη στην προηγμένη τε-
χνολογία και τις καινοτόμες μηχανές, η  Metalux εί-
ναι ικανή να ελέγχει βήμα - βήμα όλη τη διαδικασία 
παραγωγής και να εγγυάται ότι κάθε εργασία γίνεται 
με πάθος και εξειδίκευση.  Με την τεχνογνωσία που 
έχει αναπτύξει, μπορεί να ικανοποιήσει οποιαδήπο-
τε νέα ανάγκη κάθε πελάτη και να διασφαλίσει το 
βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΞ Α.Ε. είναι από τις ελάχιστες εταιρείες 
στον κόσμο που έχει τεχνολογικά ολοκληρώσει και 
διαθέτει στην παγκόσμια αγορά με κέντρο βάρους 
την Γερμανία και Ιταλία, το πλήρως οικολογικό και 
πλήρως ανακυκλώσιμο καψύλλιο, με πρώτη ύλη 
Ρ.Ε.Τ. (PVC FREE), αντί για PVC. Ως κάτοχος και διαχει-
ριστής αυτού του επιπέδου τεχνογνωσίας συμβάλ-
λει στην αύξηση της χρήσης του οικολογικού PET, 
συνεισφέροντας περιβαλλοντικά από την πλευρά 
της και δηλώνοντας την υψηλή περιβαλλοντική ευ-
αισθησία της με την οποία δρα στις επαγγελματικές 
της δραστηριότητες.

METALUX S.A.

web:www.metaluxsa.com
e–mail: manager@metaluxsa.com

Παραδείσι Τ.Θ. 41, ΡΟΔΟΣ. Τ.Κ. 85106

τηλ: 2241081767– fax: 2241081768
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H tesa είναι μια διεθνής εταιρεία με ηγετική 
παρουσία σε πάνω από 100 χώρες στην πα-
γκόσμια αγορά αυτοκόλλητων προϊόντων και 
συστημάτων για τη Βιομηχανία, τους Επαγ-
γελματίες και τους τελικούς καταναλωτές. 

Mέλος του Ομίλου Beiersdorf, με 125 χρόνια εμπει-
ρίας, προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υψηλό επί-
πεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλά 
επίπεδα εφαρμογών, παρέχοντας παράλληλα προηγ-
μένη εξυπηρέτηση πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κάθε χρόνο, αναπτύσσουμε περίπου 100 νέες λύσεις, 
προσφέροντας έτσι στους συνεργάτες μας ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ειδικών συγκολλητι-
κών προϊόντων και σύνθετων μεθόδων στερέωσης, 
με εκτεταμένη γνώση των επιμέρους βιομηχανιών 
που απευθυνόμαστε, αποτελώντας έτσι τον πιο πο-
λύτιμο συνεργάτη σας! Παράλληλα, τα αυτοκόλλητα 
καινοτόμα συστήματα για το ευρύ κοινό προσφέρουν 
έξυπνες λύσεις για τους καταναλωτές, που διευκολύ-
νουν την καθημερινή ζωή σε ένα ευρύ φάσμα τομέ-
ων, καθώς επίσης και τη διακόσμηση. 

Στη Βιομηχανία, οι αυτοκόλλητες λύσεις μας, αντικα-
θιστούν ολοένα και περισσότερο τις παραδοσιακές 
μεθόδους σύνδεσης, επιτρέποντας έτσι την πρόο-
δο και την καινοτομία για εμάς και τους συνεργάτες 
μας. Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο με 
προϊόντα υψηλής απόδοσης που καλύπτουν πολλούς 
τομείς εφαρμογών, όπως συγκόλληση, επισκευή, κά-
λυψη, συσκευασία, ιμάντες και εξειδικευμένες εφαρ-
μογές. 

Οι ταινίες συνένωσης χαρτιού ή φιλμ, τα αυτοκόλλητα 
μανίκια τοποθέτησης κλισέ και οι ταινίες τοποθέτη-
σης κλισέ φλεξογραφίας αποτελούν μερικά μόνο πα-
ραδείγματα από την πλήρη γκάμα μας για παραγωγή 
και επεξεργασία ψηφιακών εγγράφων.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΣΕ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ! 
Με την προσθήκη του tesa Twinlock® στη γκάμα των 
προϊόντων μας, επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας, 
ώστε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένες ανάγκες 
των φλεξογραφικών εκτυπωτών. 

Φλεξογραφία 
Η ξεχωριστή ιδέα του tesa Twinlock® είναι απλή: 
Πρόκειται για ένα αυτοκόλλητο και συμπιέσιμο μανίκι 
για την εκτύπωση φλεξογραφίας. 

Η μοναδική ιδέα του tesa Twinlock® είναι μια βιώσιμη 
και επαναχρησιμοποιούμενη λύση τοποθέτησης κλισέ, 
για οικονομικά αποδοτικές και συνεπείς εργασίες εκτύ-
πωσης υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα για πελάτες με τυ-
ποποιημένες εργασίες και διαδικασίες εκτύπωσης. 

Η βάση της τεχνολογίας tesa Twinlock® είναι ένα μα-
νίκι εκτύπωσης (ή ενός κυλίνδρου), επικαλυμμένο με 
στρώση αφρού πολυουρεθάνης (PU). 

Ο αφρός PU αποτελείται από μια δομή ανοιχτού κε-
λιού και παρέχει αξιόπιστη, συνεπή και μακροπρόθε-
σμη ποιότητα εκτύπωσης. Το χαρακτηριστικό αυτής 
της δομής είναι ότι απορροφά αποτελεσματικά τους 
κραδασμούς και τις αναπηδήσεις στην εκτύπωση και 
απαιτεί μικρές προσαρμογές. 

Πάνω από το ειδικό στρώμα αφρού PU, εφαρμόζε-
ται η μοναδική κολλητική επίστρωση tesa Twinlock®. 
Πρόκειται για ένα ειδικά επεξεργασμένο πολυμερές 
που έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πα-
ραμένει κολλώδες και να διατηρεί μόνιμα τις ιδιότη-
τες πρόσφυσης. Τηρώντας μια προσεκτική διαδικα-
σία καθαρισμού, το tesa Twinlock® είναι έτοιμο για 
αμέτρητες χρήσεις. 
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για οικονομικά αποδοτικές και συνεπείς εργασίες εκτύ-
πωσης υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα για πελάτες με τυ-
ποποιημένες εργασίες και διαδικασίες εκτύπωσης. 

Η βάση της τεχνολογίας tesa Twinlock® είναι ένα μα-
νίκι εκτύπωσης (ή ενός κυλίνδρου), επικαλυμμένο με 
στρώση αφρού πολυουρεθάνης (PU). 

Ο αφρός PU αποτελείται από μια δομή ανοιχτού κε-
λιού και παρέχει αξιόπιστη, συνεπή και μακροπρόθε-
σμη ποιότητα εκτύπωσης. Το χαρακτηριστικό αυτής 
της δομής είναι ότι απορροφά αποτελεσματικά τους 
κραδασμούς και τις αναπηδήσεις στην εκτύπωση και 
απαιτεί μικρές προσαρμογές. 

Πάνω από το ειδικό στρώμα αφρού PU, εφαρμόζε-
ται η μοναδική κολλητική επίστρωση tesa Twinlock®. 
Πρόκειται για ένα ειδικά επεξεργασμένο πολυμερές 
που έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πα-
ραμένει κολλώδες και να διατηρεί μόνιμα τις ιδιότη-
τες πρόσφυσης. Τηρώντας μια προσεκτική διαδικα-
σία καθαρισμού, το tesa Twinlock® είναι έτοιμο για 
αμέτρητες χρήσεις. 

BY YOUR SIDE
H tesa είναι μια διεθνής εταιρεία με ηγετική 
παρουσία σε πάνω από 100 χώρες στην πα-
γκόσμια αγορά αυτοκόλλητων προϊόντων και 
συστημάτων για τη Βιομηχανία, τους Επαγ-
γελματίες και τους τελικούς καταναλωτές. 

Mέλος του Ομίλου Beiersdorf, με 125 χρόνια εμπει-
ρίας, προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υψηλό επί-
πεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλά 
επίπεδα εφαρμογών, παρέχοντας παράλληλα προηγ-
μένη εξυπηρέτηση πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κάθε χρόνο, αναπτύσσουμε περίπου 100 νέες λύσεις, 
προσφέροντας έτσι στους συνεργάτες μας ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ειδικών συγκολλητι-
κών προϊόντων και σύνθετων μεθόδων στερέωσης, 
με εκτεταμένη γνώση των επιμέρους βιομηχανιών 
που απευθυνόμαστε, αποτελώντας έτσι τον πιο πο-
λύτιμο συνεργάτη σας! Παράλληλα, τα αυτοκόλλητα 
καινοτόμα συστήματα για το ευρύ κοινό προσφέρουν 
έξυπνες λύσεις για τους καταναλωτές, που διευκολύ-
νουν την καθημερινή ζωή σε ένα ευρύ φάσμα τομέ-
ων, καθώς επίσης και τη διακόσμηση. 

Στη Βιομηχανία, οι αυτοκόλλητες λύσεις μας, αντικα-
θιστούν ολοένα και περισσότερο τις παραδοσιακές 
μεθόδους σύνδεσης, επιτρέποντας έτσι την πρόο-
δο και την καινοτομία για εμάς και τους συνεργάτες 
μας. Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο με 
προϊόντα υψηλής απόδοσης που καλύπτουν πολλούς 
τομείς εφαρμογών, όπως συγκόλληση, επισκευή, κά-
λυψη, συσκευασία, ιμάντες και εξειδικευμένες εφαρ-
μογές. 

Οι ταινίες συνένωσης χαρτιού ή φιλμ, τα αυτοκόλλητα 
μανίκια τοποθέτησης κλισέ και οι ταινίες τοποθέτη-
σης κλισέ φλεξογραφίας αποτελούν μερικά μόνο πα-
ραδείγματα από την πλήρη γκάμα μας για παραγωγή 
και επεξεργασία ψηφιακών εγγράφων.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΣΕ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
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στρώση αφρού πολυουρεθάνης (PU). 

Ο αφρός PU αποτελείται από μια δομή ανοιχτού κε-
λιού και παρέχει αξιόπιστη, συνεπή και μακροπρόθε-
σμη ποιότητα εκτύπωσης. Το χαρακτηριστικό αυτής 
της δομής είναι ότι απορροφά αποτελεσματικά τους 
κραδασμούς και τις αναπηδήσεις στην εκτύπωση και 
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Πρόκειται για ένα ειδικά επεξεργασμένο πολυμερές 
που έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πα-
ραμένει κολλώδες και να διατηρεί μόνιμα τις ιδιότη-
τες πρόσφυσης. Τηρώντας μια προσεκτική διαδικα-
σία καθαρισμού, το tesa Twinlock® είναι έτοιμο για 
αμέτρητες χρήσεις. 

BY YOUR SIDE
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Αυτή η τεχνολογία που συνδυάζει κολλητικές και 
ανοιχτές κυψέλες αφρού, κάνει το σύστημα tesa 
Twinlock® παγκοσμίως μια μοναδική καινοτομία! 

Το tesa Twinlock® διατίθεται σε τέσσερα χρώματα 
και σε τρία επίπεδα σκληρότητας (μαλακό/μεσαίο/ 
σκληρό).

Ένα πλήρες πακέτο λύσεων για φλεξο-
γραφικούς εκτυπωτές!
Στην tesa προσφέρουμε μια ολοκληρω-
μένη σειρά λύσεων τοποθέτησης κλισέ 
με φορείς αφρού, μεμβράνης ή υφά-
σματος για κάλυψη όλων των αναγκών 
φλεξογραφικής εκτύπωσης. Με βάση τις 
δικές σας απαιτήσεις, παρέχουμε την 
καλύτερη λύση προϊόντος για τη παρα-
γωγή σας, μέσα από μια ολοκληρωμένη 
γκάμα αυτοκόλλητων λύσεων: 
 

tesa Twinlock® 
tesa Softprint® 
tesa EasySplice® 

Οι ικανότητές μας δεν περιορίζονται στις κολλητικές ται-
νίες. Είμαστε στη διάθεσή σας να σχεδιάσουμε ένα ολο-
κληρωμένο τεχνικό πακέτο προϊόντων προσαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις των εφαρμογών σας. 
Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να επιλέξουμε την κατάλ-
ληλη λύση για εσάς! 

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση tesa.gr

Τα οφέλη του tesa Twinlock®

tesa Twinlock® - Μοναδικός Ποιοτικός Έλεγχος

Εξοικονόμηση κόστους  
& χρόνου στο Τμήμα Προεκτύπωσης

Συνέπεια στην εκτύπωση λόγω της 
ανοιχτής δομής των κυψελών λόγω 
του αφρού πολυουρεθάνης

Κάθε μανίκι μετριέται με λέιζερ κατά τη διάρκεια 
αλλά και στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. 
Η εξωτερική διάμετρος κάθε μανικιού είναι σχεδόν 
τέλεια. Αυτό το μοναδικό σύστημα ελέγχου ποιότη-
τας εξασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα στην εκτύ-
πωση με το tesa Twinlock®.

•  Η ανοχή ενός μανικιού tesa Twinlock®  
είναι +/- 2/100mm

•  Εφαρμόζοντας μια επίστρωση tesa Twinlock®  
σε κάθε 1/100mm, μπορούμε να προσαρμόσουμε 
κάθε μανίκι στις ακριβείς απαιτήσεις

Πιστοποιημένο Full HD 
Το πιστοποιητικό Full HD αποτελεί αναγνώριση για την 
απόδοσή μας μεταξύ των καλύτερων στον τομέα μας. 
Με το αυτοκόλλητο μανίκι tesa Twinlock®, μπορείτε να 
επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα εκτύπωσης, όπως 
επίσης και ομαλότερες και ευκρινέστερες εικόνες. 

Βραβευμένο προϊόν 
Το tesa Twinlock® κέρδισε το βραβείο Καινοτομί-
ας Τεχνικής Φλεξογραφίας. Το βραβείο δόθηκε από 
τον FTA. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για εμάς που 
ενισχύθηκε από το γεγονός, ότι η απονομή έγινε από 
έναν τόσο γνωστό και επαγγελματικό οργανισμό. Η 
επιτυχία του tesa Twinlock® μπόρεσε να γίνει πραγ-
ματικότητα χάρη στη βοήθεια και τη συμβολή πολλών 
εταιρειών του κλάδου εκτυπώσεων.

Ο αφρός πολυουρεθάνης παρέχει συμπιεσιμότητα
Λόγω της δομής της ανοιχτής κυψέλης του αφρού 
PU, ανακτάται πλήρως το σχήμα του μετά από κάθε 
εκτύπωση.

Κολλητική επίστρωση 
tesa Twinlock®

Στρώση σταθεροποίησης

Αφρός πολυουρεθάνης 
ανοιχτής κυψέλης

Βάση μανίκι

Η κόλλα του tesa Twinlock® είναι 
μόνιμη και αυτό σημαίνει, ότι μπορεί-
τε να επανατοποθετήσετε το κλισέ 
αμέτρητες φορές

Η βιώσιμη και επαναχρησιμοποιού-
μενη λύση στερέωσης κλισέ που 
βελτιώνει σημαντικά το αποτύπωμα 
άνθρακα

Γρήγορη Απόδοση Επένδυσης 
(ROI)

tesa Twinlock®

Ο ΤΈΛΈΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αφρός
Χρωματικός

κώδικας
Εκτυπωτικό

μοτίβο

tesa Twinlock® 
Μαλακό Πολυουρεθάνη

tesa Twinlock® 
Μεσαίο Πολυουρεθάνη

tesa Twinlock® 
Σκληρό Πολυουρεθάνη

Λευκό

Πράσινο

Μπλε

Μαύρο
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έναν τόσο γνωστό και επαγγελματικό οργανισμό. Η 
επιτυχία του tesa Twinlock® μπόρεσε να γίνει πραγ-
ματικότητα χάρη στη βοήθεια και τη συμβολή πολλών 
εταιρειών του κλάδου εκτυπώσεων.

Ο αφρός πολυουρεθάνης παρέχει συμπιεσιμότητα
Λόγω της δομής της ανοιχτής κυψέλης του αφρού 
PU, ανακτάται πλήρως το σχήμα του μετά από κάθε 
εκτύπωση.

Κολλητική επίστρωση 
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Στρώση σταθεροποίησης
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ανοιχτής κυψέλης

Βάση μανίκι

Η κόλλα του tesa Twinlock® είναι 
μόνιμη και αυτό σημαίνει, ότι μπορεί-
τε να επανατοποθετήσετε το κλισέ 
αμέτρητες φορές

Η βιώσιμη και επαναχρησιμοποιού-
μενη λύση στερέωσης κλισέ που 
βελτιώνει σημαντικά το αποτύπωμα 
άνθρακα
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Αυτή η τεχνολογία που συνδυάζει κολλητικές και 
ανοιχτές κυψέλες αφρού, κάνει το σύστημα tesa 
Twinlock® παγκοσμίως μια μοναδική καινοτομία! 

Το tesa Twinlock® διατίθεται σε τέσσερα χρώματα 
και σε τρία επίπεδα σκληρότητας (μαλακό/μεσαίο/ 
σκληρό).

Ένα πλήρες πακέτο λύσεων για φλεξο-
γραφικούς εκτυπωτές!
Στην tesa προσφέρουμε μια ολοκληρω-
μένη σειρά λύσεων τοποθέτησης κλισέ 
με φορείς αφρού, μεμβράνης ή υφά-
σματος για κάλυψη όλων των αναγκών 
φλεξογραφικής εκτύπωσης. Με βάση τις 
δικές σας απαιτήσεις, παρέχουμε την 
καλύτερη λύση προϊόντος για τη παρα-
γωγή σας, μέσα από μια ολοκληρωμένη 
γκάμα αυτοκόλλητων λύσεων: 
 

tesa Twinlock® 
tesa Softprint® 
tesa EasySplice® 

Οι ικανότητές μας δεν περιορίζονται στις κολλητικές ται-
νίες. Είμαστε στη διάθεσή σας να σχεδιάσουμε ένα ολο-
κληρωμένο τεχνικό πακέτο προϊόντων προσαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις των εφαρμογών σας. 
Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να επιλέξουμε την κατάλ-
ληλη λύση για εσάς! 

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση tesa.gr

Τα οφέλη του tesa Twinlock®

tesa Twinlock® - Μοναδικός Ποιοτικός Έλεγχος

Εξοικονόμηση κόστους  
& χρόνου στο Τμήμα Προεκτύπωσης

Συνέπεια στην εκτύπωση λόγω της 
ανοιχτής δομής των κυψελών λόγω 
του αφρού πολυουρεθάνης

Κάθε μανίκι μετριέται με λέιζερ κατά τη διάρκεια 
αλλά και στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. 
Η εξωτερική διάμετρος κάθε μανικιού είναι σχεδόν 
τέλεια. Αυτό το μοναδικό σύστημα ελέγχου ποιότη-
τας εξασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα στην εκτύ-
πωση με το tesa Twinlock®.

•  Η ανοχή ενός μανικιού tesa Twinlock®  
είναι +/- 2/100mm

•  Εφαρμόζοντας μια επίστρωση tesa Twinlock®  
σε κάθε 1/100mm, μπορούμε να προσαρμόσουμε 
κάθε μανίκι στις ακριβείς απαιτήσεις

Πιστοποιημένο Full HD 
Το πιστοποιητικό Full HD αποτελεί αναγνώριση για την 
απόδοσή μας μεταξύ των καλύτερων στον τομέα μας. 
Με το αυτοκόλλητο μανίκι tesa Twinlock®, μπορείτε να 
επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα εκτύπωσης, όπως 
επίσης και ομαλότερες και ευκρινέστερες εικόνες. 

Βραβευμένο προϊόν 
Το tesa Twinlock® κέρδισε το βραβείο Καινοτομί-
ας Τεχνικής Φλεξογραφίας. Το βραβείο δόθηκε από 
τον FTA. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για εμάς που 
ενισχύθηκε από το γεγονός, ότι η απονομή έγινε από 
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H tesa είναι μια διεθνής εταιρεία με ηγετική 
παρουσία σε πάνω από 100 χώρες στην πα-
γκόσμια αγορά αυτοκόλλητων προϊόντων και 
συστημάτων για τη Βιομηχανία, τους Επαγ-
γελματίες και τους τελικούς καταναλωτές. 

Mέλος του Ομίλου Beiersdorf, με 125 χρόνια εμπει-
ρίας, προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υψηλό επί-
πεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλά 
επίπεδα εφαρμογών, παρέχοντας παράλληλα προηγ-
μένη εξυπηρέτηση πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κάθε χρόνο, αναπτύσσουμε περίπου 100 νέες λύσεις, 
προσφέροντας έτσι στους συνεργάτες μας ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ειδικών συγκολλητι-
κών προϊόντων και σύνθετων μεθόδων στερέωσης, 
με εκτεταμένη γνώση των επιμέρους βιομηχανιών 
που απευθυνόμαστε, αποτελώντας έτσι τον πιο πο-
λύτιμο συνεργάτη σας! Παράλληλα, τα αυτοκόλλητα 
καινοτόμα συστήματα για το ευρύ κοινό προσφέρουν 
έξυπνες λύσεις για τους καταναλωτές, που διευκολύ-
νουν την καθημερινή ζωή σε ένα ευρύ φάσμα τομέ-
ων, καθώς επίσης και τη διακόσμηση. 

Στη Βιομηχανία, οι αυτοκόλλητες λύσεις μας, αντικα-
θιστούν ολοένα και περισσότερο τις παραδοσιακές 
μεθόδους σύνδεσης, επιτρέποντας έτσι την πρόο-
δο και την καινοτομία για εμάς και τους συνεργάτες 
μας. Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο με 
προϊόντα υψηλής απόδοσης που καλύπτουν πολλούς 
τομείς εφαρμογών, όπως συγκόλληση, επισκευή, κά-
λυψη, συσκευασία, ιμάντες και εξειδικευμένες εφαρ-
μογές. 

Οι ταινίες συνένωσης χαρτιού ή φιλμ, τα αυτοκόλλητα 
μανίκια τοποθέτησης κλισέ και οι ταινίες τοποθέτη-
σης κλισέ φλεξογραφίας αποτελούν μερικά μόνο πα-
ραδείγματα από την πλήρη γκάμα μας για παραγωγή 
και επεξεργασία ψηφιακών εγγράφων.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΣΕ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ! 
Με την προσθήκη του tesa Twinlock® στη γκάμα των 
προϊόντων μας, επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας, 
ώστε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένες ανάγκες 
των φλεξογραφικών εκτυπωτών. 

Φλεξογραφία 
Η ξεχωριστή ιδέα του tesa Twinlock® είναι απλή: 
Πρόκειται για ένα αυτοκόλλητο και συμπιέσιμο μανίκι 
για την εκτύπωση φλεξογραφίας. 

Η μοναδική ιδέα του tesa Twinlock® είναι μια βιώσιμη 
και επαναχρησιμοποιούμενη λύση τοποθέτησης κλισέ, 
για οικονομικά αποδοτικές και συνεπείς εργασίες εκτύ-
πωσης υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα για πελάτες με τυ-
ποποιημένες εργασίες και διαδικασίες εκτύπωσης. 

Η βάση της τεχνολογίας tesa Twinlock® είναι ένα μα-
νίκι εκτύπωσης (ή ενός κυλίνδρου), επικαλυμμένο με 
στρώση αφρού πολυουρεθάνης (PU). 

Ο αφρός PU αποτελείται από μια δομή ανοιχτού κε-
λιού και παρέχει αξιόπιστη, συνεπή και μακροπρόθε-
σμη ποιότητα εκτύπωσης. Το χαρακτηριστικό αυτής 
της δομής είναι ότι απορροφά αποτελεσματικά τους 
κραδασμούς και τις αναπηδήσεις στην εκτύπωση και 
απαιτεί μικρές προσαρμογές. 

Πάνω από το ειδικό στρώμα αφρού PU, εφαρμόζε-
ται η μοναδική κολλητική επίστρωση tesa Twinlock®. 
Πρόκειται για ένα ειδικά επεξεργασμένο πολυμερές 
που έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πα-
ραμένει κολλώδες και να διατηρεί μόνιμα τις ιδιότη-
τες πρόσφυσης. Τηρώντας μια προσεκτική διαδικα-
σία καθαρισμού, το tesa Twinlock® είναι έτοιμο για 
αμέτρητες χρήσεις. 

BY YOUR SIDE
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Σ υνεχίζοντας την ενημέρωση από τα επεξερ-
γασμένα από την ΚΕΟΣΟΕ στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, παραθέτουμε ανάλυση των εισαγωγών 

οίνων από την ΕΕ και τις Τρίτες Χώρες.

Πάνω από το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών ελλη-
νικού οίνου (79,5 εκ. €/2019) το 2019 ανέρχεται πλέ-

ον η αυξημένη αξία εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα 
από χώρες της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (48,37 εκ. €).

Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των προ-
σωρινών στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ , στην 
οποία προβαίνει κατ’ έτος η ΚΕΟΣΟΕ.

Αύξηση εισαγωγών οίνου κατά 
14,72% το 2019 έναντι του 2018
και κατά 94,13% έναντι του 2010

Σε συνολικό επίπεδο το 2019 καταγράφεται για δεύ-
τερη χρονιά σημαντική αύξηση της αξίας εισαγωγών 
έναντι του 2018 κατά 14,72% (42.170.461 €/2018 – 
48.378.194 €/2019), όταν οι εισαγωγές του 2018 είχαν 
σημειώσει πάλι αύξηση κατά 13,93% έναντι του 2017.

Οι εισαγωγές οίνου αφορούν κυρίως ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε. από την οποία 
οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 14,66% (2018: 14,55%) 
σε αξία (40.947.775 €/2018 – 46.952.550 €/2019), ενώ 
αύξηση κατά 40,31% παρουσιάζει και η σύγκριση των 
μεγεθών σε αξία του 2019, με το μέσο όρο της προη-
γούμενης 5ετίας 2014 – 2018.

Αύξηση επίσης κατά 16,60% καταγράφεται στις ει-
σαγωγές οίνου από Τρίτες Χώρες σε αξία (1.222.686 
€/2018 – 1.425.644 €/2019) η αυξητική τάση των 
οποίων μονιμοποιείται αφού η σύγκριση του 2019 
με το μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας είναι θετική 
κατά 32,41%.

Όσον αφορά τις ποσότητες οίνων και αυτές αυξή-
θηκαν σημαντικά το 2019 όσον αφορά τις αποκτή-
σεις από χώρες της Ε.Ε. κατά 32,35% (16.811 tn/2018 
– 22.250 tn/2019) με αντίστοιχη αύξηση κατά 16,88% 
συγκρίνοντας το 2019 με τον μέσο όρο εισαγωγών της 
προηγούμενης 5ετίας.

Η σχετικοποίηση των μεγεθών σηματοδοτεί ενδο-
κοινοτική απόκτηση ανά kg σχετικά φθηνότερου οίνου 
το 2019.

Πράγματι η μέση τιμή αγοράς οίνων από χώρες της 
Ε.Ε. ανά kg, μειώθηκε με βάση το 2019 κατά 13,37% 
(2,44 €/kg/2018 - 2,11 €/kg/2019), γεγονός που οφείλε-
ται στην μείωση της τιμής ανά kg αποκτούμενων οίνων 

από την Ισπανία, όπως θα αναλυθεί στην παρουσίαση 
ανά χώρα από την ΚΕΟΣΟΕ.

Αύξηση επίσης κατά 108,33% παρουσιάζουν οι 
ποσότητες εισαγωγής οίνων από Τρίτες Χώρες (648 
tn/2018 - 1350 tn/2019).

Διαχρονικά (σύγκριση 2019 με μέσο όρο τελευταίας 
5ετίας) οι ποσότητες εισαγωγής οίνων δείχνουν να αυ-
ξάνονται κατακόρυφα από Τρίτες Χώρες (325,47%!!!), 
ενώ και η μέση τιμή αγοράς οίνων από Τρίτες Χώρες 
μειώθηκε κατά 44,03% το 2019 έναντι του 2018 (1,89 
€/kg 2018 – 1,06 €/kg/2019), αφού όπως προκύπτει 
από τον παρακάτω πίνακα οι εισαγωγές από τη Δημο-
κρατία της Βόρειας Μακεδονίας εκτινάχθηκαν κατα-
γράφοντας αύξηση της τάξης του 110,9% σε αξία και 
148,78% σε ποσότητα(!!!).

Ομοίως (σύγκριση 2019 με μέσο όρο 5ετίας), η μέση 
τιμή εισαγόμενων οίνων από Τρίτες Χώρες δείχνει να 
μειώνονται κατά 73,45%

Να τονισθεί ότι παρά την αύξηση της αξίας εισαγω-
γών οίνου το 2018 το εμπορικό ισοζύγιο οίνου για τη 
χώρα μας παραμένει θετικό, ενώ οι μεταβολές στις 
εισαγωγές από Τρίτες Χώρες όσο έντονες κι αν είναι 
αφορούν σε απόλυτες τιμές μικρές σχετικά ποσότητες.

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι εισαγωγές οίνου 
σε ποσότητα το 2019 αντιστοιχούν με το 11,76% των 
παραγόμενων στην Ελλάδα οίνων, ενώ αντίστοιχα οι 
ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι εξαγωγές οίνου, αντι-
στοιχούν στο 13,70% της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Η κατάταξη των χωρών που αποστέλλουν ή εξά-
γουν οίνους στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. ή Τρί-
τες Χώρες με κριτήριο την αξία είναι η ακόλουθη:

ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ

ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
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Μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού εισάγονται πλέον 
στην Ελλάδα από Γαλλία, και Ισπανία, σημαντική μείω-
ση τιμών από Ισπανία

Η μείωση της προσφοράς οίνου (και της παραγωγής) 
εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών το 2019, 
στη χώρα μας είναι προφανώς μία από τις αίτιες αύ-
ξησης των αγορών οίνων εκ μέρους της Ελλάδας, από 
τις κύριες χώρες της Ε.Ε γεγονός που παρατηρήθηκε 
και στην περσινή χρονιά. Η ενίσχυση αυτής της διαπί-
στωσης συνεπικουρείται από τη δραστική αύξηση των 
ποσοτήτων απόκτησης οίνων από την Γαλλία, η οποία 
αποστέλλει στη χώρα μας κατά κανόνα εμφιαλωμέ-
νους οίνους υψηλής τιμής σύμφωνα με τις αναλύσεις 
των μεγεθών στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ με βάση τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (excel εισαγωγών).

Αναλυτικότερα ανά χώρα απόκτησης οίνων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα είναι η εξής:

Γαλλία
Η Γαλλία κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα ενδοκοινοτι-

κής απόκτησης οίνων από την Ελλάδα σε αξία και ποσό-
τητα και καταγράφει αύξηση των παραδόσεων της στην 
Ελλάδα κατά 14,97% (17.498.080 €/2018 – 20.117.251 
€/2019) όταν και το 2018 σε σύγκριση με το 2017, η αύ-

ξηση ανήλθε στο 22,59%. Συνεπώς τις δυο τελευταίες 
χρονιές οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από Γαλλία, αυξή-
θηκαν κατά 40,95%(!!!). Η αυξητική τάση της αξίας επιβε-
βαιώνεται και από τη μεταβολή του δείκτη που προκύ-
πτει από τη σύγκριση της αξίας του 2019 με το μέσο όρο 
5ετίας σε αξία, ο οποίος έχει αυξηθεί στο 54,34%.

Το ίδιο θετικά κινείται και το μέγεθος της ενδοκοινο-
τικής απόκτησης οίνων από τη Γαλλία με κριτήριο τις 
ποσότητες. Αύξηση κατά 14,15% καταγράφουν οι πο-
σότητες οίνων που αποστέλλονται από την Γαλλία προς 
την Ελλάδα (1.365.201 kg/2018 - 1.558.425 kg/2019), 
ποσότητες οι οποίες συγκρινόμενες με το μέσο όρο 
5ετίας καταγράφουν αύξηση (29,42%).

Εντυπωσιακή είναι όμως η σταθεροποίηση με αυξη-
τικές τάσεις της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Γαλλία 
το 2019 έναντι του 2018 αύξηση η οποία ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,71% (12,82 €kg/2018 - 12,91 €/kg/2019) η 
οποία μονιμοποιείται και ως τάση, αφού η σύγκριση 
του 2018 με το μέσο όρο 5ετίας καταγράφει σταθερή 
αύξηση κατά 16,91%.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει μια μονιμότερη μετα-
τόπιση ενδοκοινοτικής απόκτησης σε ακριβότερους 
γαλλικούς οίνους στην χώρα μας, για μια συγκεκριμένη 
μερίδα καταναλωτών.

Ιταλία
Πρωταθλήτρια εδώ και δεκαετίες η Ιταλία ως προς 

τον όγκο των οίνων που παραδίδονται στην Ελλάδα, 
αφού αποστέλλει κάθε χρόνο πάνω από το 50% των 
οίνων που αποκτούνται από χώρες της Ε.Ε.

Το 2019 κατεγράφη ανεπαίσθητη αύξηση των πα-
ραδόσεων οίνων από Ιταλία κατά 0,43% σε αξία 
(16.749.826 €/2018 – 16.678.226 €/2019), μια σταθερό-
τητα σε αξία που δείχνει να μονιμοποιείται την τελευ-
ταία 5ετία (σύγκριση με μέσο όρο 5ετίας) στο +30,88%.

Παρά την αύξηση σε αξία, οι ποσότητες οίνου που 
παραδόθηκαν στην Ελλάδα μειώθηκαν σχετικά το 
2019 έναντι του 2018 κατά 3,45% (11.839.740 kg/2019 
- 12.262.493 kg/2018) με την Ιταλία να έχει αυξήσει τις 

ποσότητες προς την Ελλάδα την τελευταία 5ετία σε 
ποσοστό της τάξης του +6,49%.

Επακόλουθο αυτών των μεταβολών είναι η αύξηση 
της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Ιταλία κατά 3,13% 
(1,41 €/kg/2019 – 1,37 €/kg/2018), τιμή που είναι αυ-
ξημένη σε σχέση με το επίπεδο των προηγούμενων 
ετών, κατά 22,05% (Μ.Ο. 5ετίας).

Είναι προφανές ότι το ύψος της μέσης τιμής αγοράς 
οίνου από Ιταλία, παραπέμπει στην αγορά χύμα οίνων 
και κατ’ επέκταση το ερώτημα που γεννάται είναι, με 
ποιον τρόπο διατίθενται στην ελληνική αγορά οι οίνοι 
αυτοί. Είναι τουλάχιστον απαραίτητο, να πραγματο-
ποιηθούν έλεγχοι για την σήμανση κατά την διακίνη-
ση των οίνων αυτών οι οποίοι, υπάρχουν υπόνοιες ότι 
διακινούνται ως ελληνικοί.

Ισπανία
Ανάκαμψη μετά από την θεαματική πτώση (-31,36%) 

του 2017 καταγράφεται στις ισπανικές αποστολές οίνων 
προς την Ελλάδα το 2019 έναντι του 2018. Σε αξία το 
ποσοστό αυξάνεται κατά 39,61% (!!!) (3.559.801 €/2019 
– 2.549.844 €/2018) και σε ποσότητα κατά 100,62% (!!!) 
(3.636.284 kg/2019 – 1.812.529 kg/2018).

Η μέση τιμή αγοράς Ισπανικών οίνων μειώθηκε κατά 
30,41% (0,98 €/kg/2019 – 1,41 €/kg/2018), τιμή που πα-

ραπέμπει στην αγορά χύδην οίνων και ανταγωνίζεται 
ευθέως τους ιταλικούς οίνους.

Η ισπανική αγορά κατά την περίοδο 2012 – 2019 απο-
τέλεσε τον μόνιμο (μαζί με την Ιταλία) τροφοδότη της 
ελληνικής αγοράς με χύμα οίνους με τιμές ανταγωνιστι-
κότερες των παραγόμενων ελληνικών οίνων.

Το ίδιο ερώτημα γεννάται και για τις ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις οίνων από Ισπανία, ως προς τη σήμανση δη-
λαδή, κατά την εμπορία τους.

Τρίτες Χώρες
Γενικά οι εισαγωγές οίνων από Τρίτες Χώρες αποτε-

λούν και αποτελούσαν αμελητέα αξία και ποσότητα.

Ουσιαστικά πρόκειται για οίνους που βρίσκει ο κα-
ταναλωτής στα ράφια μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρ-
κετ, οι ποσότητες των οποίων συνολικά ανέρχονται σε 
1.100.000 lt περίπου και η αξία τους σε 1.078.053 €.

Αναφέρθηκαν προηγουμένως τα μεγέθη κατακόρυ-
φης αύξησης της αξίας (+110,09%) και της ποσότητας 
(+148,78%) εισαγωγής οίνων από τη Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας, όμως ιδιαίτερη μνεία πρέπει να 

γίνει στη μέση τιμή εισαγωγής οίνου από τη χώρα 
αυτή, που το 2019 ανήλθε στα 0,33 €/kg έναντι 0,38 
€/kg το 2018.

Μπορεί να έχουμε τις όποιες αντιρρήσεις για το 
θέμα της συμφωνίας με τη χώρα αυτή, αλλά το κρασί 
της το καταναλώνουμε έστω κι αν δεν το γνωρίζουμε.

Γενικότερα αν και το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει 
θετικό, θα έπρεπε να μας προβληματίσουν οι συνεχείς 
αυξήσεις των μεγεθών εισαγωγών οίνου που σε μια 
δεκαετία έχουν αυξηθεί κατά 94,13%.

Πηγή: https://keosoe.com
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άρθρο άρθροΗ καινοτομία κάνει την εκτύπωση 
φιλική προς το περιβάλλον

Ο  Guerino Sacripante, ειδικός επιστήμονας 
πολυμερών υλικών στο Κέντρο Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Xerox στον Καναδά, θεωρεί ως 

προσωπική του ευθύνη τη συμβολή στη μείωση της 
χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Έχοντας 30 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, ο 
Sacripante μας μεταφέρει σε ένα μέλλον όπου τα με-
λάνια των εκτυπωτών προέρχονται ολοένα και περισ-
σότερο από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας 
ένα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Ένα από τα πράγματα που μας χαρακτηρίζουν ως 
ανθρώπινα όντα είναι η δυνατότητα που έχουμε 
να επικοινωνούμε γραπτά. Η γραφή μάς συνοδεύει 
από τότε που για πρώτη φορά οι αρχαίοι Σουμέριοι 
έγραψαν με ακονισμένα καλάμια επάνω σε πηλό. 
Έκτοτε, καμία τεχνολογική εξέλιξη δεν κατάφερε 
να αλλάξει δραστικά τον εθισμό μας στη χρήση 
τυπωμένων συμβόλων.

Είτε αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στις ετικέτες 
τροφίμων, σε εγχειρίδια με οδηγίες χρήσης, 
σε καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών ή σε 
συσκευασίες καλλυντικών, το μόνο σίγουρο είναι ότι 
θα συνεχίζουν να αποτελούν ένα κομμάτι της ζωής μας 
για πολύ καιρό ακόμα. Και για τον ερευνητή της Xerox, 
Guerino Sacripante, το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως 

υπάρχει σημαντική ανάγκη να αναθεωρήσουμε τον 
τρόπο αλλά και τα υλικά με τα οποία εκτυπώνουμε. 

30 Χρόνια Καινοτομίας
Ως επιστήμονας πολυμερών υλικών στο Κέντρο 

Έρευνας της Xerox στον Καναδά, ο Sacripante έχει 
αφιερώσει την 30χρονη καριέρα του στην ανεύρεση 
των πιο αποτελεσματικών τρόπων εκτύπωσης. Έχει 
αναδειχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς 
και καινοτόμους  εφευρέτες της Xerox, κατέχοντας 
περισσότερα από 240 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 
το έργο του πάνω στη χημική σύσταση του toner και 
σε διαδικασίες εκτύπωσης. 

“Σήμερα, τα περισσότερα μηχανήματα ξηρογρα-
φίας χρησιμοποιούν ξηρή σκόνη τόνερ που απο-
τελείται από μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια“ 
αναφέρει ο Sacripante. “Αυτό το πλαστικό προέρ-
χεται από ορυκτά καύσιμα που βρίσκονται προς το 
παρόν σε αφθονία, αλλά που σύντομα θα αρχίσουν 
να εξαντλούνται” εξηγεί. “Τα σωματίδια θα πρέπει 
να θερμανθούν μέχρι να λιώσουν και φυσικά αυτό 
καταναλώνει αρκετή ενέργεια. Στη συνέχεια, το 
λιωμένο πλαστικό περιορίζει τη δυνατότητα ανακύ-
κλωσης του έντυπου υλικού πάνω στο οποίο έγινε η 
χρήση του και όλος αυτός ο κύκλος ζωής επιβαρύ-
νει το περιβάλλον”.

Μια Προσωπική Πρόκληση

Όταν ο Sacripante ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στην 
πρόκληση ενός πιο βιώσιμου τρόπου εκτύπωσης, 
εκμεταλλεύτηκε μια πολιτική της Xerox, η οποία 
επιτρέπει στο προσωπικό των ερευνητικών κέντρων 
της, να αφιερώνει  χρόνο στην εξέλιξη προσωπικών 
έργων. “Υπάρχουν τα βασικά projects για τα οποία 
πρέπει να εργαστούμε” εξηγεί ο Sacripante. “Ωστόσο, 
η Xerox μας ενθαρρύνει να χρησιμοποιούμε από 
το 10 έως το 20 τοις εκατό του χρόνου μας για να 
διερευνήσουμε δικές μας ιδέες. Αν κάποιος αποδείξει 
ότι μια ιδέα του έχει προοπτική, τότε αυτή η ιδέα 
μπορεί να μετατραπεί στο κύριο αντικείμενό του, 
αφιερώνοντας το 80 ως 90 τοις εκατό του χρόνου του 
πάνω σε αυτό. Έτσι ακριβώς ξεκίνησα και εγώ την 
ενασχόλησή μου με τη βιωσιμότητα”. 

Ο Sacripante ξεκίνησε εξετάζοντας μερικά από τα 
προβλήματα που σχετίζονται με την ανακύκλωση 
χαρτιού. Ένα από τα στάδια της ανακύκλωσης 
περιλαμβάνει την απομάκρυνση της μελάνης από 
το τυπωμένο χαρτί, έτσι ώστε το καθαρό πλέον 

χαρτί να μπορεί να μετατραπεί σε πολτοποιημένη 
μορφή υψηλής ποιότητας. Η χημική σύνθεση του 
τόνερ επηρεάζει σημαντικά το πόσο καλά μπορεί 
να αφαιρεθεί η μελάνη. Η συνεχής έρευνα τον 
οδήγησε στον εντοπισμό και στην κατοχύρωση 
ενός νέου τύπου ρητίνης που επιτρέπει την εύκολη 
απομάκρυνση του τόνερ ακόμα και μέσα από μικρούς 
μύλους πολτοποίησης. Η προσήλωση που έδειξε 
ο Sacripante στον τομέα της αειφορίας, σύντομα 
μεταφέρθηκε από το χαρτί στο μελάνι. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που προκαλεί το μελάνι εκτύπωσης, από 
τον εντοπισμό των πιο βιώσιμων πηγών πολυμερών, 
μέχρι την ανάπτυξη χημικών ενώσεων με χαμηλότερη 
σημείο τήξης. 

Αναζήτηση βιώσιμων πολυμερών υλικών

Η έρευνα του Sacripante τον οδήγησε στην 
αναζήτηση βιώσιμων λύσεων που θα είναι και 
εμπορικά εφαρμόσιμες. “Η πρόκληση είναι να 
πάρουμε το νέο υλικό, να το επεξεργαστούμε και 
να το καταστήσουμε διαθέσιμο σε ανάλογο κόστος 
με πριν” ανέφερε. “Υπάρχουν πολλές πιθανές και 
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οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές προτάσεις για τα 
πολυμερή υλικά, που βασίζονται σε πετροχημικά, 
όμως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
εξετάσουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του υλικού”. 
Είναι γεγονός ότι μερικές επιλογές που αρχικά 
έδειχναν ελκυστικές, απέτυχαν  κατά τη δοκιμή 
βιωσιμότητας.  Ο Sacripante δήλωσε: “Είναι πιθανό 
να παράγουμε αιθανόλη από το καλαμπόκι και 
να αντλούμε πολυμερή υλικά από αυτό, αλλά η 
διαδικασία είναι μη βιώσιμη λόγω της ενέργειας 
που απαιτείται για την εξαγωγή και την επεξεργασία 
του υλικού”. 

Φυσικά πολυμερή από ξύλο και φυτά

Μια άκρως υποσχόμενη λύση βασίζεται στη 
βιομάζα. Μερικά από τα πιο σημαντικά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας του Sacripante σχετίζονται με τη χρήση 
ρητίνης και λιγνίνης, τα οποία χρησιμοποιούνται ως 
εναλλακτική λύση για τα πετροχημικά (πλαστικά) 
πολυμερή. Και τα δύο βρίσκονται σε αφθονία 
στη φύση, καθώς περιέχονται στο ξύλο και στα 
φυτά. Είναι κατάλληλα για μελάνια εκτυπωτών, 
έχουν θετικό περιβαλλοντικό κύκλο ζωής, είναι 
αρκετά αποτελεσματικά κατά την εξαγωγή και την 
επεξεργασία τους και είναι βιοδιασπώμενα μετά τη 
χρήση τους. Χάρη στην έρευνα του Sacripante και 
των συνεργατών του, η Xerox υιοθέτησε γρήγορα και 
επιτυχημένα βιώσιμα μελάνια στα προϊόντα της. Για 
παράδειγμα, το τόνερ στερεάς μελάνης της Xerox, 
εμπεριέχει κατά 30% ανανεώσιμο περιεχόμενο και 
διαθέτει τη μικρότερη δυνατή συσκευασία, ενώ 
το τόνερ EA-Eco έχει εξαιρετικά χαμηλό σημείο 
τήξης για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, 
το μικρό μέγεθος των σωματιδίων σημαίνει 40% 
λιγότερο τόνερ ανά εκτυπωμένη σελίδα. 

Ξεπερνώντας την οικονομική πρόκληση

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά βήματα, 
αλλά ο Sacripante αναφέρει ότι υπάρχει πολύς 
δρόμος ακόμη μπροστά. Ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην εξέλιξη και την πρόοδο είναι το θέμα 
του κόστους. “Η οικονομική βιωσιμότητα του τόνερ 
κυμαίνεται ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου. 
Όταν αυτό ανέρχεται στα 150$ το βαρέλι, η παραγωγή 
των βιολογικών μελανιών αρχίζει να φαίνεται αρκετά 
ελκυστική. Όταν όμως η τιμή του πέσει, τότε είναι πολύ 
πιο οικονομικό για κάποιον να παράγει τόνερ από 
πετροχημικά. Η μεγάλη πρόκληση είναι η παραγωγή 
ενός βιώσιμου προϊόντος που θα πωλείται στην ίδια 
τιμή με το κλασικό τόνερ”. 

H λύση είναι να πειστούν οι εταιρείες να πληρώνουν 
περισσότερα χρήματα για τόνερ που προέρχεται 
από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Sacripante 
επισημαίνει πως υπάρχουν ορισμένα πολυμερή τόνερ 
που προέρχονται από βιομάζα κι έχουν χαμηλότερο 
σημείο τήξης από τα πετροχημικά πολυμερή. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εκτυπωτές χρησιμοποιούν λιγότερη 
ενέργεια για τη θέρμανση του μελανιού. “Αυτή η 
διαφορά μπορεί να αποτελεί μια πολύ σημαντική 
παράμετρο, ειδικά σε χώρες όπου η ηλεκτρική 
ενέργεια είναι ακριβή” λέει ο Sacripante. “Οι 
άνθρωποι αναζητούν συσκευές χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης, συνεπώς είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν περισσότερα για το τόνερ εάν αυτό 
μειώνει τη χρήση ενέργειας”. 

Η νομοθεσία ως καταλύτης αλλαγής

Ένας ακόμα καταλύτης για την αλλαγή μπορεί 
να προέλθει από τις κυβερνήσεις. “Οι μελλοντικοί 
κανονισμοί ενδέχεται να ορίσουν πως μια 
συγκεκριμένη ποσότητα έντυπου υλικού θα πρέπει 
να προέρχεται από βιώσιμες πηγές - μια εξέλιξη 
που θα ωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση βιώσιμων 
τόνερ”. Ακόμη όμως και χωρίς κάποια νέα νομοθεσία, 
ο Sacripante προβλέπει ότι μερικοί κλάδοι θα 
μετακινηθούν μαζικά προς τη χρήση βιολογικών, 
ανανεώσιμων μελανιών. Κατά τον ίδιο “η βιομηχανία 
τροφίμων ενδιαφέρεται σίγουρα για εναλλακτικές 
λύσεις αναφορικά με την εκτύπωση ετικετών και 
συσκευασιών. Η πρόκληση είναι να βρούμε το σωστό 
συνδυασμό των βιώσιμων υλικών με μια θετική 
ανάλυση του κύκλου ζωής. Είμαστε πολύ κοντά σε 
κάτι τέτοιο”. 

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

O Sacripante είναι αποφασισμένος να συνεχίσει 
την έρευνά του που σχετίζεται με μια καλύτερη 
περιβαλλοντική διαχείριση. “Για εμένα, αποτελεί μια 
προσωπική αποστολή. Όταν θα σκέφτομαι τί έχω 
κάνει σε αυτή τη ζωή, θέλω να είμαι σε θέση να 
πω ότι έχω κάνει κάτι θετικό για την ανθρωπότητα. 
Αν μπορώ να βοηθήσω ενεργά στην αποφυγή της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων, τότε θα έχω συμβάλλει 
ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα για όλους μας”. 

Με τον τρόπο μας, όλοι μας αλλάζουμε τον 
κόσμο. Αλλά λίγοι από εμάς έχουν την ευκαιρία 
να αλλάξουν πολλές ζωές προς το καλύτερο. 
Και ακόμα λιγότεροι καλούνται να κάνουν κάτι 
ανάλογο σε καθημερινή βάση. Αυτή η πρόκληση 
απασχολεί καθημερινά τους ερευνητές της Xerox - 
να επηρεάσουν θετικά την αλλαγή. 

Testing your way to safety

Τσαμάδου 12 Πειραιάς 185 31  |  T .  210 417 5865,  F .  210 417 2895 |  info@tsakalidislabs.gr |  www.tsakalidislabs.gr

Eργαστήριο φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών τροφίμων, ποτών, 
νερού, υλικών συσκευασίας,περιβαλλοντικών και αγροτικών δειγμάτων.

Στηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις βασιζόμενοι στην τεχνολογική μας 
αρτιότητα, το ευρύ πεδίο διαπιστευμένων  υπηρεσιών που παρέχουμε και την 
αξιοπιστία των εργαστηριακών μας αναλύσεων.

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΑΡ. ΠΙΣΤ. 16
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Τι είναι το ΟΕΕ και πως λειτουργεί?” είναι το ερώτημα που απαντήσαμε σε προηγούμενο τεύχος: 
Η Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού – Overall Equipment Effectiveness (ΟΕΕ) είναι 
μια από τις θεμελιώδεις έννοιες της Λιτής Παραγωγής και βασικός οδηγός απόδοσης για κάθε 
εργοστάσιο, γραμμή παραγωγής, εργαστήριο ή μεμονωμένο σταθμό. Είδαμε ότι είναι ο δείκτης 
που μας δείχνει πόσα προϊόντα παράξαμε αλλά και πόσα θα μπορούσαμε να έχουμε παράξει, 
δείχνει δηλαδή τις απώλειες της παραγωγικής μας διαδικασίας, χωρίζοντάς τες σε 3 βασικές 
κατηγορίες: Διαθεσιμότητα, Απόδοση, Ποιότητα. 

Σπάταλη ή Λιτή Παραγωγή; 
Ποια είναι τα κοινά λάθη
υπολογισμού του ΟΕΕ?
Του Σ. Βαμβακά

Εδώ θα δούμε μερικά από τα πιο κοινά λάθη 
που γίνονται κατά τον υπολογισμό και την 
παρακολούθηση του ΟΕΕ.

Διαθεσιμότητα

Οι απώλειες διαθεσιμότητας είναι η ευρύτερη πηγή 
απωλειών στην ανάλυση του ΟΕΕ. Ένα από τα συνη-
θισμένα λάθη όσον αφορά τη διαθεσιμότητα είναι 
η τάση ταξινόμησης πάρα πολλών καθυστερήσεων 
σαν «προγραμματισμένα» σταματήματα. Αυτό οδηγεί 
σε φαινομενικά υψηλότερο ΟΕΕ, στερεί όμως τη δυ-
νατότητα διερεύνησης των πραγματικών αιτίων των 
καθυστερήσεων. Θα πρέπει να ταξινομήσουμε όσο 
το δυνατόν λιγότερες καθυστερήσεις ως προγραμ-
ματισμένες/δικαιολογημένες, εξαιρώντας τες από τον 
υπολογισμό του OEE.

Για παράδειγμα, οι χειριστές και οι υπεύθυνοι πα-
ραγωγής τείνουν να αποκλείουν τις αλλαγές προϊ-
όντων (changeovers & setup)  από τον υπολογισμό 
του ΟΕΕ καθώς είναι επιβεβλημένα σταματήματα. 
Από την άλλη πλευρά, χάνουμε πολύ χρόνο κατά 
τη διάρκεια των αλλαγών. Αν αναδείξουμε αυτές τις 
απώλειες μέσω του ΟΕΕ, θα έχουμε την ευκαιρία, 
τόσο να βελτιώσουμε τη διαδικασία προγραμματι-
σμού παραγωγής – planning, όσο και να βελτιστο-
ποιήσουμε τους απαιτούμενους χρόνους αλλαγής 
προϊόντων. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις, 
εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα SMED, 
πετυχαίνουμε μείωση των απαιτούμενων χρόνων 
αλλαγής κατά μέσο όρο 40%!

Επίσης, εξαιρώντας τις αλλαγές προϊόντων από τον 
υπολογισμό του ΟΕΕ, συνήθως κανείς δεν ασχολεί-
ται με την πραγματική διάρκειά τους. Αν μια αλλαγή 
διαρκεί 60 λεπτά ενώ έχει προγραμματιστεί να είναι 
30 λεπτά, τότε υπάρχει απώλεια 30 λεπτών στη δια-
δικασία. Και σε πολλές βιομηχανίες, αυτό μπορεί να 
οδηγεί σε σημαντική απώλεια της παραγωγής. Όταν 
προσπαθεί κανείς να εντοπίσει το σύνολο των απω-
λειών παραγωγικότητας που μπορεί να συμβούν κατά 
τη διάρκεια μιας ημέρας παραγωγής, είναι σημαντικό 
να προσδιορίσει πού, πότε και γιατί συμβαίνουν. 

Απόδοση

Ένα άλλο ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα είναι η 
θεώρηση λανθασμένης ταχύτητας για τις γραμμές 

παραγωγής. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι 
υποτιμούν την πραγματική ταχύτητα παραγωγής. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε το % της απόδοσης να 
είναι πάνω από 100%, είτε να «καλύπτονται» απώλειες 
και μικροσταματήματα και έτσι να γίνεται λάθος ανά-
γνωση του ΟΕΕ.

Αυτό το πρόβλημα λύνεται αν αναζητήσουμε το MDR 
(Maximum Demonstrated Rate), δηλαδή την μέγιστη 
ταχύτητα που έχουμε επιτύχει με ασφάλεια. Αυτό γίνε-
ται με χρονομέτρηση ή με τη χρήση του online συστή-
ματος, αν υπάρχει. 

Ποιότητα

Όσον αφορά την ποιότητα, τότε αρκετά συχνά η 
προσπάθεια του υπολογισμού του ορθού % ποιότητας 
προσκρούει σε δύο βασικά ζητήματα:

● Δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος καταχώρησης των 
απορριμμάτων αυτόματα. Έτσι, οι χειριστές πρέπει να 
υπολογίζουν τις απορρίψεις και να εισάγουν τις πληρο-
φορίες χειροκίνητα, συχνά με μειωμένη αξιοπιστία.

● Λαμβάνουμε πληροφόρηση για τις απορρίψεις ή φύ-
ρες, αρκετές ημέρες ή εβδομάδες μετά την παραγωγή, 
πχ στο κλείσιμο του μήνα και τείνουμε να μην τις συ-
μπεριλαμβάνουμε στον υπολογισμό του ΟΕΕ.

Λάβετε μέτρα σήμερα!

Η κατανόηση του τι είναι το ΟΕΕ και του τρόπου 
λειτουργίας του είναι καθοριστικής σημασίας για τον 
καθορισμό εφικτών στόχων  και τη μεγιστοποίηση 
της αξιοποίησης του εξοπλισμού παραγωγής. Όντας 
ένα βασικό εργαλείο την ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -LEAN 
MANUFACTURING, το ΟΕΕ ορίζει τον τρόπο σκέψης, 
σχεδιασμού και υλοποίησης της παραγωγικής διαδι-
κασίας. Ιδιαίτερα, τώρα που ζούμε στην εποχή της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης, υπάρχουν ιδιαίτερα απλοί 
και φιλικοί τρόποι για να ανακαλύψει κανείς την πραγ-
ματική δυναμικότητα της παραγωγής του εντοπίζο-
ντας τις απώλειες και μετατρέποντάς τες σε αξία. 

Επίσης, αν ανατρέξουμε σε διεθνείς έρευνες, μπο-
ρούμε να δούμε που κυμαίνεται ο κλάδος μας και να 
εστιάσουμε για τη δική μας βελτίωση.
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Προφίλ Σπύρου Βαμβακά 
Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. Είναι επίσης 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής τεχνικής εκπαίδευσης.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του αρχικά σαν μελετητής ιδιωτικών έργων και στη συνέχεια 
στη βιομηχανία, σαν Διευθυντής Παραγωγής, σε εταιρεία κατασκευής στρατιωτικών 
ανταλλακτικών. Επίσης συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη διδασκαλία 
του Μηχανολογικού Σχεδίου.

Από το 1992 έως το 2011  εργάστηκε  στη Coca Cola-HBC, σαν Μηχανικός Έργων, Προ-
ϊστάμενος Συντήρησης, Προϊστάμενος Παραγωγής, Διευθυντής Εργοστασίων, Διευ-
θυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διευθυντής Engineering Ελλάδος. Σταδιοδρόμησε 
πετυχαίνοντας βελτιώσεις στη Διοίκηση Παραγωγής, την παραγωγικότητα, τη μείωση 

κόστους και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση μεγάλων έργων, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων & συσκευασιών, καθώς και διαδικα-
σιών παραγωγής. Ηγήθηκε στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση επενδύσεων, στην τυποποίηση προδιαγραφών 
εξοπλισμού και την αξιολόγηση προμηθευτών, λειτουργώντας σε διατμηματικές και πολυεθνικές ομάδες.

Από το 2012, δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης και 
οργάνωσης, μείωσης κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τόσο σε καθημερινό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις αρχές του Lean Manufacturing. Επίσης αξιολογεί το προσωπικό και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης.

Ηγείται ομάδας στελεχών της Βιομηχανίας η οποία αναμορφώνει τη λειτουργία  επιχειρήσεων, διαμορφώνει reports και KPI’s για 
την παρακολούθηση της απόδοσης, κάνει πραγματική κοστολόγηση, καταρτίζει ρεαλιστικά Business Plans και υποστηρίζει την 
ουσιαστική διοίκηση τους. Επίσης διαθέτουν   εργαλεία και εφαρμογές διαχείρισης Παραγωγής, προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
κάθε επιχείρησης. 

Την περίοδο 2014-2015 διετέλεσε Coach στο Δίκτυο Παραγωγικότητάς του ΣΕΒ, καθοδηγώντας εταιρείες στην βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας.

Παραδίδει σεμινάρια Λιτής Παραγωγής και αρθρογραφεί σε τεχνικά περιοδικά.

Είναι αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society.

Τα γραφήματα που παραθέτουμε, προέρχονται από έρευνα του διεθνούς περιοδικού Packaging World και ανα-
φέρονται στο σύνολο της βιομηχανίας συσκευασίας. Το μέσο ΟΕΕ του κλάδου είναι 54,9%, που σημαίνει ότι το 
45,1% της παραγωγική δυναμικότητας παραμένει αναξιοποίητο! 
Πηγή: www.evocon.com
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Η Πρώτη Παγκόσμια Εγκατάσταση 
της Ψηφιακής Εκτυπωτικής Πρέσας 
HP Indigo 100K από την Εταιρεία 
Onlineprinters 

Η  Onlineprinters εγκατέστησε την ψηφιακή 
εκτυπωτική πρέσα Β2 διάστασης, υγρής μελά-
νης με ταχύτητα 6,000 όψεις την ώρα τον Αύ-

γουστο του 2019 ως μέρος του προγράμματος beta 
της ΗΡ Indigo. Η ψηφιακή αυτή πρέσα ανακοινώθηκε 
τον Μάρτιο του 2020, από την ΗΡ Indigo  μαζί με το 
υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο της, ενώ ήταν έτοιμη να κά-
νει τη πρώτη παγκόσμια «εμφάνιση» της στη Drupa.

Ο κύριος Jürgen Winkler, Operations Director της 
Onlineprinters, δήλωσε ότι το πρόγραμμα beta έδωσε 
στην επιχείρηση την ευκαιρία να εντάξει την ψηφιακή 
εκτυπωτική πρέσα στη λειτουργία της παραγωγής.

"Εμπνευστήκαμε από την υψηλή ταχύτητα, τη στα-
θερή ποιότητα εκτύπωσης, την εξαιρετική χρηστικό-
τητα και την ευκολία συντήρησης", ανέφερε.

Μετά την επιτυχημένη δοκιμή, η εταιρεία, η οποία 
προβλέπει ότι έως το 2021 το μισό όλων των παραγ-
γελιών της θα εκτυπώνονται ψηφιακά, αποφάσισε να 
δεσμευτεί να αγοράσει την ψηφιακή πρέσα στα τέλη 
του περασμένου έτους. Ως αποτέλεσμα, ήταν να γίνει 
η πρώτη εγκατάσταση στον κόσμο.

Σύμφωνα με την κυρία Christina Haeusser, επικεφα-
λής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, από τη στιγμή που 
το μηχάνημα εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο ερ-
γοστάσιο παραγωγής τους στη Γερμανία, η εταιρεία 
άρχισε να δοκιμάζει ένα ευρύ φάσμα υλικών «για να 
διαπιστώσει τι μπορεί να τεθεί ως δυνατό και εφικτό».

Η ολοκλήρωση της πλήρους παραγωγικότητας και 
επιχειρησιακής λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη Μαΐου παράγοντας περιοδικά, μπροσούρες, κα-
θώς επίσης κι άλλα προϊόντα επικοινωνίας και μάρ-
κετινγκ, όπως έντυπα, φυλλάδια κλπ. Έτσι η ψηφιακή 
εκτυπωτική πρέσα HP Indigo 100Κ έχει αναβαθμιστεί 
πλήρως στην τελική, πλήρη εμπορική αξιοποίηση της 
σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

Η νέα αυτή ψηφιακή πρέσα αποτελεί μία ακόμη 
προσθήκη στην ψηφιακή γραμμή παραγωγής της 
εταιρείας, η οποία διαθέτει μία HP Indigo 7000  που 
ανήκει στη σειρά 3, καθώς και δύο ψηφιακές πρέσες 
που ανήκουν στη σειρά 4, την HP 10000 (Β2) και ΗΡ 
12000 (Β2).

Η κυρία Haeusser δήλωσε ότι μέρος του σχεδί-
ου της είναι να προσθέσει περισσότερες ψηφιακές 
εκτυπωτικές πρέσες HP Indigo 100K στο χαρτοφυλά-
κιό της, το οποίο τέθηκε προσωρινά σε αναστολή ως 
αποτέλεσμα της κρίσης του κορωνοϊού.

«Δεν αφορά μόνο την ποιότητα, αλλά τον όγκο της 

παραγωγής και τον όγκο της ίδιας της αγοράς», ανέ-
φερε η ίδια.

Η Onlineprinters, εξαγόρασε την εταιρεία Solopress 
το 2017, κατέχει επίσης τη Lasertryk στη Δανία και την 
Copysell στην Ισπανία, κι απασχολεί περισσότερα από 
1.800 άτομα ενώ δραστηριοποιείται σε 30 χώρες.

● Printing speed: up to 6000 sheets per 
hour (EPM Mode)

● Productivity: the highest digital B2 
sheets throughput in the market (over 2.0 
Million B2 sheets per month)

● Line screens: 175, 180m, HMF 200 lpi, 
180m EPM

● Sheet size: Maximum sheet size 750 x 
530 mm

● Paper weight: 70 gsm to 400 gsm / 
Thickness: 75 to 450 microns

● Automate color measurement system 
effectively eliminates valuable color cali-
bration time and boosts press utilization 
by printing in parallel to calibrating

● Advanced color calibration system. 
Auto corrects color on-the-fly while print-
ing non-stop, and assures accurate and 
consistent color across all prints, sheet-to-
sheet, job-to-job, press-to-press, day-to-

day. Matching offset colors, while comply-
ing with industry color standards.

● Color measurement system X-Rite 
ILS18 spectrophotometer supports M0, 
M1 and M2 measurement modes.

● Color measurement system combines 
coverage of the full format of the B2 sheet 
along with squeezing up to 810 small 
patches ordered in stripes to reduce paper 
waste.

● Non-stop color calibration in parallel 
to printing.

● Automate matching color to offset. 
A Media Fingerprint (MFP) file is created 
per substrate, using the MFP data to create 
an output profile and the selected offset 
standard (e.g. Fogra, GRACoL, the Japan 
color standard).

● Robust gripper-to-gripper paper handling 
technology and transport (5 patented tools).

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής εκτυπωτικής πρέσας HP Indigo 100K:
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Η HP ανανεώνει τη σειρά 
υβριδικών εκτυπωτών της Latex R 
προσφέροντας νέες δυνατότητες

Η  HP Inc. αναβάθμισε τη σειρά εκτυπωτών της 
HP Latex R προσθέτοντας νέα χαρακτηριστι-
κά και λύσεις που έχουν ως στόχο να βοηθή-

σουν τους επαγγελματίες στο να επωφεληθούν από 
την τεχνολογία HP Latex σε μια υβριδική πλατφόρμα. 
Με τον τρόπο αυτό η υψηλή ποιότητα εικόνας με τα 
water-based Latex μελάνια μεταφέρεται σε μια μεγά-
λη γκάμα άκαμπτων και εύκαμπτων υλικών.

Η σειρά HP Latex R φέρνει τα ζωντανά χρώματα των 
μελανιών Latex στην εκτύπωση άκαμπτων υλικών, σε 

συνδυασμό με το καινοτόμο λευκό της White Latex 
Ink, ένα γυαλιστερό, υψηλής ποιότητας «πραγματικό 
λευκό» που δεν κιτρινίζει με το χρόνο όπως τα παρα-
δοσιακά UV-based λευκά μελάνια.

Το νέο portfolio περιλαμβάνει το entry-level οικο-
νομικό μοντέλο HP Latex R1000.

Επιπλέον η ΗΡ εισάγει νέα χαρακτηριστικά και 
βελτιώσεις στο portfolio της. Οι νέοι R Series εκτυ-
πωτές προσφέρουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
και αποδοτικότητα.

Αναβαθμισμένες δυνατότητες queue management 
και αυτόματα updates περιλαμβάνονται στις βελτι-
ώσεις του λειτουργικού συστήματος για αύξηση της 
παραγωγικότητας. Η διαδικασία φόρτωσης και δια-
χείρισης πολλαπλών φύλλων γίνεται πιο αποδοτική 
και ανεβάζει την ταχύτητα παραγωγής. Οι αναβαθμί-
σεις αυτές θα είναι διαθέσιμες και για τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις Latex R.

Χάρις στα νέα μοντέλα R οι επαγγελματίες εφοδι-
άζονται με περισσότερα εργαλεία ώστε να επεκτα-
θούν σε εφαρμογές όπως συσκευασίες σε μικρά 
τιράζ, POP σταντ και θερμοδιαμόρφωση εκτυπω-
μένων επιφανειών. Η υψηλή ανάλυση που αποδίδει 
μοναδικά τις λεπτομέρειες, η ποιότητα και ο χρω-
ματικός κορεσμός σε χαρτόνι, καθώς και η μοναδι-
κή ικανότητα εξέλασης των HP Latex μελανιών για 
την παραγωγή θερμοδιαμορφωμένων αντικειμένων 
καθιστούν την τεχνολογία HP Latex ιδανική για τις 
εφαρμογές αυτές. 

Ειδικά για την αγορά της θερμοδιαμόρφωσης, 
υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εξατομικευμένες και 
ψηφιακά εκτυπωμένες εφαρμογές. Η διαδικασία θερ-
μοδιαμόρφωσης περιλαμβάνει την θέρμανση ενός 
πλαστικού φύλλου σε φούρνο σε υψηλές θερμοκρα-
σίες ώστε να γίνει εύκαμπτο και εύπλαστο, με σκοπό 
να πάρει ένα συγκεκριμένο σχήμα με τη βοήθεια κα-
λουπιού και να μετατραπεί σε ένα εύχρηστο προϊόν. 
Μια μεγάλη γκάμα υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για θερμοδιαμόρφωση και το τελικό προϊόν μπορεί 
να ποικίλει από πρωτότυπο, διαφημιστικό αντικείμε-
νο POS, σύστημα προβολής μέχρι blister συσκευασία 
για βιομηχανικά εξαρτήματα.

Τα μελάνια Latex έχουν σημαντικό πλεονέκτημα 
στις εκτυπωμένες εφαρμογές: χάρις στον υψηλό 
βαθμό εξέλασης και την αντοχή τους σε πολύ υψη-
λές θερμοκρασίες, προσφέρουν βαθιά, πλούσια 
χρώματα που δεν ξεθωριάζουν σε θερμοδιαμορ-
φωμένα αντικείμενα.

To HP latex R1000

To HP Latex R1000 plus



36

άρθρο άρθρο

37

Το νέο portfolio Latex R Series

Το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η σειρά HP 
Latex R στους επαγγελματίες είναι η μοναδική ευελι-
ξία της τεχνολογίας στο να επιτυγχάνει το ίδιο απο-
τέλεσμα σε εύκαμπτα και άκαμπτα υλικά για μεικτές 
διαφημιστικές καμπάνιες. Ένα μοναδικό σετ μελανιών 
αποδίδει ζωηρά, λαμπερά χρώματα, ευρεία χρωματι-
κή γκάμα και το λαμπρότερο λευκό της βιομηχανίας. 
Το HP White Latex μελάνι θέτει νέα στάνταρ με το 
καινοτόμο σύστημα ανακύκλωσης του λευκού μελα-
νιού για αποφυγή του διαχωρισμού της χρωστικής. Το 
νέο portfolio Latex R περιλαμβάνει τα μοντέλα:

● HP Latex R2000 Plus για υψηλή παραγωγικό-
τητα, με διαχείριση υλικών σε ρολά και φύλλα σε 
πλάτος έως 2,5 m, δοχεία μελάνης 5Lt και δυνατό-
τητα λευκού

● HP Latex R1000 Plus πλάτους έως 1.64 m, για 
υλικά σε ρολά ή φύλλα, με δοχεία μελάνης 3Lt και 
δυνατότητα λευκού

● HP Latex R1000, entry-level οικονομική λύση 
για υλικά μέγιστου πλάτους 1,64 m και δοχεία με-
λάνης 3Lt. Διατίθεται σε configuration τροφοδοσίας 
φύλλων με δυνατότητα λευκού, ενώ η τροφοδοσία 
ρολού διατίθεται ως έξτρα εξοπλισμός.

Τα μοντέλα της σειράς R διαχειρίζονται άκαμπτα 
υλικά όπως foamboard από χαρτί ή πλαστικό, PVC 
foam, φύλλα κυματοειδούς χαρτονιού, ακρυλικά, πο-
λυκαρβονικά, συμπαγές χαρτόνι, φύλλα honeycomb, 
σύνθετα φύλλα αλουμινίου και ξύλο. Η γκάμα των εύ-
καμπτων υλικών περιλαμβάνει PVC banner, αυτοκόλ-
λητο βινύλιο, επιχρισμένα χαρτιά, πολυπροπυλένιο, 
πολυστερίνη, πολυκαρβονικά, πολυεστερικά, υφά-
σματα και καμβάδες.

Οι σειρές HP Latex R και HP Latex διατίθενται
από τη GRAPHCOM, επίσημη αντιπρόσωπο HP Inc.,
Τ:210 9823800,
E: info@graphcom.gr,
www.graphcom.gr.

To HP Latex R2000plus

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

Γιορτάστε µαζί µας

Γίνεται 100 τεύχων

ΤΟ

 

Τεύχος Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου

www.allpackhellas.gr gt@allpackhellas.gr
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DURST SOFTWARE:
H ΠΛΗΡHΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝH ΛΥΣΗ
ΑΠΟ THN ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
“ΑΠΟ ΤΟ PIXEL ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ”

H  εταιρεία Durst Professional Services προσφέ-
ρει έξυπνες και απλές λύσεις λογισμικού για 
τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας «Από το 

Pixel μέχρι την Έξοδο». Οι λύσεις που είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εκτύπωση - από την 
αρχική δημιουργία αρχείων μέσω της προεκτύπω-
σης έως την παραγωγή και την τελική ανάλυση - βο-
ηθούν τους πελάτες μας να βελτιώσουν την εκτύπω-
ση τους και να απλοποιήσουν την επιχείρησή τους. 
Οι συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ομάδες στόχους 
συμβάλλουν στην επίτευξη μιας βελτιστοποιημένης 
διαδικασίας εργασίας.

Το λογισμικό Durst είναι αρθρωτό και μπορεί να 
προσαρμοστεί με ευελιξία στις ανάγκες του πελάτη - 
από μια απλή αυτόνομη λύση σε ένα πλήρως ενσωμα-
τωμένο σύστημα.

Και τα τρία προϊόντα μπορούν να επεκταθούν μεμο-
νωμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτύ-
πωση ετικετών, κυματοειδών υλικών, υφασμάτων και 
εκτυπώσεων μεγάλου σχήματος. 

DURST SMART SHOP

Το Durst Smart Shop είναι ένα καινοτόμο σύστημα 
ηλεκτρονικού καταστήματος για την πλήρη επεξερ-

γασία των παραγγελιών εκτύπωσης και την πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Η λύση αυτή μπορεί να λειτουργήσει είτε ως Open 
Shop (B2C), Closed Shop (πύλη B2B) είτε ως υβριδική 
λύση. Εκτός από τον δωρεάν διαδικτυακό σχεδιασμό 
των προϊόντων, μπορούν επίσης να προσφερθούν 
διάφορα πρότυπα τα οποία μπορούν να εξατομικευ-
τούν εισάγοντας ένα δικό σας κείμενο ή λογότυπο. Τα 
δεδομένα εκτύπωσης μπορούν είτε να μεταφερθούν 
αυτόματα στην παραγωγή είτε να εμφανιστούν και να 
ελεγχθούν εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας τη λει-
τουργία μεταφόρτωσης.

Αυτό επιτρέπει ευέλικτες και αποτελεσματικές απα-
ντήσεις σε διαφορετικές ανάγκες των πελατών.

● Απόκτηση νέου πελάτη

● Αυξημένο ποσοστό μετατροπών

● Αλληλεπίδραση με πελάτες μέσω διαδικτυα-
κής πλατφόρμας

● Πίστη πελατών μέσω εξατομικευμένης πύλης B2B

● Ομαλή ενσωμάτωση στο Durst Workflow ή στο 
περιβάλλον παραγωγής του πελάτη

Integrated Printing Solutions
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DURST SMART SHOP
Το Durst Smart Shop διαθέτει όλες τις βασικές λει-

τουργίες ενός διαδικτυακού καταστήματος, ενισχυ-
μένο με δυνατότητα προηγμένων υπολογισμών, με 
ρεαλιστικές τρισδιάστατες προεπισκοπήσεις και τη 
χρήση χαρακτηριστικών για εκτύπωση στη διαμόρ-
φωση του προϊόντος.

DURST SMART SHOP PLUS
Το διαδικτυακό κατάστημα μπορεί να επεκταθεί 

με έναν καινοτόμο διαδικτυακό επεξεργαστή γρα-
φικών. Με το Durst Smart Editor, εξατομικευμένα 
προϊόντα μπορούν να σχεδιαστούν απευθείας στο 
πρόγραμμα περιήγησης και να απεικονιστούν σε 
πραγματικό χρόνο.

DURST SMART SHOP: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

DURST ΕΞΥΠΝΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

DURST ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΤΟ SMART SHOP

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σχεδιασμός κουτιού
360° ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Σχεδιασμός ετικέτας σε σωληνάριο 

Σχεδιασμός ετικέτας μεταλλικού δοχείου μπύρας  

Το λογισμικό διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
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Ιδιαίτερα ελκυστικός για τους 
πελάτες ο συνδυασμός 2D και 3D 
εκτύπωσης σε μεγάλο σχήμα

Ο  ι διαφημίσεις εξωτερικού χώρου,  τα συστή-
ματα προβολής, οι εκτυπώσεις εσωτερικής 
διακόσμησης και τα γραφικά σε οχήματα είναι 

εφαρμογές που κάνουν τον κόσμο της ψηφιακής εκτύ-
πωσης ευρείας μορφής να ανακυκλώνεται. Ως πάροχος 
υπηρεσιών εκτύπωσης, είναι δική σας δουλειά να προ-
σφέρετε καινοτόμες και εμπνευσμένες ιδέες στους πε-
λάτες σας, ώστε να συνεχίσουν να σας επιλέγουν από 
τον ανταγωνισμό σας. Πώς διατηρείτε αυτές τις δοκι-
μασμένες προσφορές φρέσκες; Ένας τρόπος για να το 
κάνετε αυτό είναι να συνδυάσετε αυτό που γνωρίζετε 
καλύτερα: την εκτύπωση μεγάλου σχήματος 2D με 
εκτύπωση μεγάλου σχήματος 3D. Σκεφτείτε ζωντανά, 
τρισδιάστατοι παίκτες μπάσκετ τυλιγμένοι με εκτύπω-

ση, προσκολλημένοι 
σε μια πινακίδα που 
προωθεί την τοπική 

ομάδα  ή ένα τερά-
στιο ζευγάρι γυαλιά 
ηλίου δίπλα σε ένα 

ψηφιακά εκτυπωμέ-
νο stand που προσελ-
κύει πελάτες σε μία 
καμπάνια πωλήσεων 
το Σαββατοκύριακο.

 Η εταιρεία 
McGowans Print 
στο Δουβλίνο της 
Ιρλανδίας, έκανε 
ακριβώς αυτό. Η 
επιχείρηση εκτυ-

πώσεων μεγάλου 
σχήματος αγόρασε 

έναν εκτυπωτή 3D με-
γάλου σχήματος Massivit  

1800 τον Αύγουστο του 
2018 και έκτοτε συνδυάζει 2D και 3D εκτυπώσεις. 
«Κάθε πελάτης μας θέλει να διαφοροποιηθεί από 
τους ανταγωνιστές του και πιστεύαμε ότι ο Massivit 

θα μας επέτρεπε να προσφέρουμε αυτό το διαφο-
ρετικό. Μία μηχανή που παράγει φανταστικά προϊ-
όντα», είπε ο Dave Fogarty, διευθυντής μάρκετινγκ, 
McGowans Print. 

Η δυνατότητα να προσφέρει τρισδιάστατες εκτυπώ-
σεις παράλληλα με τις υπηρεσίες 2D μεγάλου σχήμα-
τος έχει ξεχωρίσει την επιχείρηση από τους ανταγω-
νιστές της. «Μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους 
υπεύθυνους μάρκετινγκ και στους εμπόρους το στοι-
χείο που κάθε μάρκα επιθυμεί: μοναδικότητα», λέει. 
«Ανοίγει ένα δρόμο για νέους πελάτες στην επιχείρη-
σή μας, όπου μπορούμε να τους παρουσιάσουμε τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες μας και δίνει στους υπάρχοντες 
πελάτες μας έναν άλλο λόγο να μείνουν μαζί μας. 
Όταν πρόκειται για νέα τεχνολογία δεν δείχνουμε 
αδιαφορία και ψάχνουμε πάντα το επόμενο πράγμα 
για να ενθουσιάσει και εμάς και τους πελάτες μας». 

Η προσθήκη του νέου μηχανήματος στην εταιρεία 
με μόνο 2D εκτυπώσεις παρουσίασε ορισμένες προ-
κλήσεις, οπότε η McGowans προσέλαβε έναν ειδικό 
στην 3D εκτύπωση, τον Bruno Pinheiro, σχεδιαστή 

προϊόντων από την Βραζιλία, του οποίου το ταλέντο 
και οι γνώσεις ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυ-
χία αυτού του έργου. Καθοριστικής σημασίας ήταν 
και η συνεργασία με τοπική εταιρεία, την 3D Eclipse, 
που παράγει τρισδιάστατα, πειραματικά έργα εκτύ-
πωσης εδώ και αρκετά χρόνια στην Ιρλανδία. 

Εκπαίδευση απαιτήθηκε και για τους πελάτες της 
McGowans. «Έπρεπε να παρουσιάσουμε  τις δυνα-
τότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης στους υπάρ-
χοντες πελάτες μας. Όμως,  μόλις είδαν τα αποτε-
λέσματα, αναγνώρισαν τις δυνατότητές της και την 
υιοθέτησαν», συνέχισε ο Fogarty. 

Η Fogarty ήξερε ότι η Coca-Cola θα ήταν η εταιρεία 
που θα ταίριαζε η νέα τεχνολογία. Η μάρκα είναι πε-
λάτης της McGowans για περισσότερα από τέσσερα 
χρόνια. «Έχουμε παραδώσει πολλά συστήματα προ-
βολής σε σημεία πώλησης για την εταιρεία αυτή. 
Πάντα ψάχνουν «κάτι διαφορετικό» για να κάνουν 
το εμπορικό σήμα τους να ξεχωρίζει στην αγορά», 
λέει ο Fogarty. Όταν αποκτήσαμε το Massivit 1800, 
αμέσως μας δημιουργήθηκε πληθώρα ιδεών για την 
Coca-Cola.

Όταν η Coca-Cola έγινε χορηγός της Αγγλικής Πρέμι-
ερ Λιγκ, ήθελαν να προσελκύσουν την προσοχή του 
κοινού στη νέα συνεργασία. Οργάνωσαν διαγωνι-
σμούς και ειδικές προσφορές που διαφημίσθηκαν σε 
40 καταστήματα και κινηματογράφους της Tesco σε 
όλη την Ιρλανδία. «Καταλήξαμε στην ιδέα να προσθέ-
σουμε τρισδιάστατα κεφάλια λιονταριών δίπλα στα 
συστήματα προβολής», λέει ο Fogarty. «Το λιοντάρι 
είναι το λογότυπο της Premiership και είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμο σε αυτό το μέρος του κόσμου. Η προ-
σθήκη του στοιχείου 3D σε ένα σχετικά τυπικό σημείο 
πώλησης ήταν τεράστια επιτυχία».  Ο Fogarty λέει ότι 
η ιδέα και μόνο έφτασε για κερδίσουν τη δουλειά.

Η McGowans χρησιμοποίησε την ίδια τακτική για 
εποχιακά χριστουγεννιάτικα φορτηγά της Coca-Cola 
που τοποθετήθηκαν σε 20 καταστήματα λιανικής 
και σούπερ μάρκετ για να βελτιώσουν την εμπειρία 
των χρηστών και να δημιουργήσουν σημείο για φω-
τογράφιση για τους πελάτες. Με την 3D εκτύπωση η 
McGowans παρήγαγε τρισδιάστατους τροχούς και 
φιγούρες του Άγιου Βασίλη και τα πρόσθεσε σε εκτυ-
πώσεις χαρτονιού. «Ο πελάτης ήταν ενθουσιασμένος 
και έφτασε στο σημείο να ονομάζει το τελικό κομ-
μάτι «σύστημα προβολής που αξίζει βραβείο», λέει 
ο Fogarty. Η Coca-Cola είναι τόσο εντυπωσιασμένη 
που ζήτησαν από την McGowans να ενσωματώνει 
ένα τρισδιάστατο στοιχείο σε κάθε έργο που ολοκλη-
ρώνει. «Ο προϋπολογισμός δεν το επιτρέπει πάντα, 

αλλά η επιθυμία για χρήση αυτής της δυνατότητας 
είναι πάντα ισχυρή», λέει.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση 
τρισδιάστατων κομματιών είναι ακριβό. «Θα ήταν 
δύσκολο να βάλεις με ακρίβεια μία τιμή σε μία εκτύ-
πωση, αλλά για να δημιουργήσεις κάτι σαν τον Hulk, 
το κόστος μπορεί εύκολα να φτάσει χιλιάδες δολά-
ρια», λέει ο Fogarty. «Έτσι, για να συμπληρώσουμε τα 
υπάρχοντα συστήματα προβολής σε σημεία πώλη-
σης, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να φτάσουν τα 
1000 τεμάχια σε μια καμπάνια, χρησιμοποιούμε τη 
θερμοδιαμόρφωση ως λύση. Είναι οικονομικά απο-
δοτική λύση καθώς χρειάζεται να εκτυπώσετε τρισ-
διάστατα μόνο ένα ή δύο καλούπια και είναι πολύ πιο 
γρήγορη όσον αφορά την παραγωγή». 

Η McGowans παρουσίασε στο EuroShop 
2020, μια παγκόσμια έκθεση για εμπό-
ρους λιανικής στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας, τις εξαιρετικές ευκαιρίες 
διαφήμισης που είναι διαθέσιμες 
για τα συμβατικά καταστήματα. 
Στο περίπτερο υπήρχε εκτύ-
πωση του Hulk, που έγι-
νε με τον 3D Massivit 
1880 και είχε ύψος 
2 μέτρα και χρειά-
στηκε σχεδόν μια 
εβδομάδα για να 
εκτυπωθεί. Την 
δ ι α κ ό σ μ η σ η 
σ υ μ π λ ή ρ ω ν α ν 
ε κ τ υ π ώ σ ε ι ς 
2D που έγιναν 
σε Re-board με τον ε κ τ υ -
πωτή UV flatbed Durst Rho 1312.  
Τα υπόλοιπα γραφικά στο περίπτερο 
εκτυπώθηκαν σε μια ποικιλία μηχανη-
μάτων, όπως το Nozomi C1800, Durst 
Rho 1030, Durst Rho P10 250 HS Plus και 
Canon Océ Colorado 1640. Η McGowans 
αγόρασε επίσης πρόσφατα έναν εκτυπω-
τή ταπετσαρίας με υφή Dimense (άλλη μια 
πρώιμη αγορά) και παρουσίασε δείγματα 
στο περίπτερο. 

Η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή. Με την υιοθέτη-
ση νέων τεχνολογιών και την παροχή ασύγκριτων 
εφαρμογών που δεν είχαν καν φανταστεί οι πελάτες 
τους, η McGowans αποδεικνύει ότι πληρώνει για να 
δοκιμάσει κάτι νέο.

Με υλικό από άρθρο του περιοδικού Big Picture 
03/2020

How one shop wins clients 
by pairing wide-format 2D 

and wide-format 3D printing. 

BY ADRIENNE PALMER

COMPETITION

MS AS HING

Out-of-home advertising, P-O-P displays, interior décor prints, 
and vehicle graphics are applications that make the wide-format 
digital print world go ’round. As a print service provider, it’s your 
job to bring innovative and inspiring ideas to your customers so 
they continue to choose you over your competition. How do you 

keep these tried-and-true offerings fresh and prevent your approach from 
becoming stale? One way of doing this is by combining what you know best – 2D 
wide-format printing – with 3D wide-format printing. Think lifelike, 3D-printed 
basketball players wrapped in printed material adhered to a billboard promoting 
the local NBA team, or a giant pair of sunglasses next to a digitally printed retail 
display luring in customers for a weekend sale.
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μηχανήματα

Μ ε την ίδρυση της εταιρείας μας το 1983, πρωταρχικός στόχος ήταν να δώσουμε στον πελάτη την καταλλη-
λότερη λύση για τις πραγματικές ανάγκες του.
Σήμερα, 32 χρόνια μετά, ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος!

Η εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (όλα τα μηχανήματα είναι customized και 
προσαρμοσμένα για τον κάθε πελάτη), είτε σε πλήρως αυτόματες γραμμές είτε σε ημιαυτόματα μηχανήματα για την 
εμφιάλωση-τυποποίηση-συσκευασία όλων των υγρών ή και στερεών προϊόντων, όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 
… η λύση στα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

• Φίλτρα πλακών / γης διατόμων
• Φουσκωτικές μηχανές 
• Αποπαλλετοποιητές
• Ξεπλυντικά 
• Γεμιστικές μηχανές
• Γέμισμα εν θερμώ. (HOT FILLING).
• Γέμισμα ισοβαρικό.
• Γέμισμα ογκομετρικό.
• Ετικετέζες
• Ετικετέζες με κρύα - θερμή κόλλα.
• Ετικετέζες για αυτοκόλλητες ετικέτες.
• Ετικετέζες πλαστικής ετικέτας από μπομπίνα.
• Συρρικνωτικά μηχανήματα για όλους τους 

τύπους δεμάτων
• Ταινιομεταφορείς 
• Ταινιόδρομοι φιαλών
• Ταινιόδρομοι δεμάτων-κιβωτίων
• Ραουλόδρομοι
• Αερομεταφορείς φιαλών.
• Εκτυπωτές Ink-Jet. 
• Εκτύπωση ημερομηνίας - lot number-Barcode.
• Εκτύπωση χαρτοκιβωτίων.
• Μηχανές συσκευασίας 
• Διαμορφωτές χαρτοκιβωτίων.
• Εγκιβωτιστές.
• Παλετοποιητές - Ρομπότ παλετοποιήσης.
• Περιτύλιξη παλετών. 

Η λειτουργία του τμήματος ανταλλακτικών σε 
συνδυασμό με την παρακαταθήκη ανταλλακτι-
κών που διαθέτουμε καθώς και το άρτια εκπαι-
δευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας 
στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη βάση σήμερα, 
είναι εκείνα που μας βοηθάνε να επιτυγχάνουμε 
αυτόν τον στόχο και να προσφέρουμε γρήγορη 
εξυπηρέτηση και after sales service με εμπειρία 
και ευελιξία.

Φουσκωτικές

Γεμιστικές Πωματιστικές Μηχανές

Ετικετέζες

Μηχανήματα Συσκευασίας

Συρρικνωτικά
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μηχανήματα

Η  εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
εγκατάσταση ακόμα μιας κάθετης συσκευ-
αστικής μηχανής τύπου 2100 Anniversary 

PENTAVAC για συσκευασία τριμμένου τυριού και μυ-
ζήθρας στην εταιρεία Καλογεράκη ΑΕΒΕ στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης. Η εταιρεία μας εγκατέστησε με 
επιτυχία ολόκληρο το συγκρότημα συσκευασίας το 
οποίο αποτελείται από δονούμενη χοάνη τροφοδοσί-
ας του προϊόντος, κεκλιμένο αναβατόριο προϊόντος, 
σύστημα ζύγισης - τροφοδοσίας, κάθετη μηχανή συ-
σκευασίας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα και ιμά-
ντα εξόδου του τελικού προϊόντος.

Η εταιρεία Καλογεράκη ΑΕΒΕ αναζητούσε μια αξι-
όπιστη και οικονομική μηχανή για να συσκευάζει με 
ευκολία τόσο τριμμένη γραβιέρα σε σακούλα τύπου 
μαξιλάρι (pillow bag) όσο και την ξυνομυζήθρα σε 
σακούλα με επίπεδο πάτο και πιέτα (flat bottom bag). 
Η μεγάλη δυσκολία του συνδυασμού ενός κοινού συ-
στήματος αξιόπιστης ζύγισης και για τα 2 τελείως δι-
αφορετικά σε υφή & υγρασία προϊόντα ξεπεράστηκε 
σε συνεργασία με την τεράστια εμπειρία του Ιταλικού 
Οίκου Pentavac. Το σύστημα με διπλό κοχλία που επι-
λέχτηκε ζυγίζει και δοσομετρεί με εξαιρετική ακρίβεια 
και τα 2 προϊόντα, ενώ ολόκληρο το συγκρότημα εί-
ναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
ατσάλι και πλένεται εύκολα με την χρήση καθαριστι-
κών και νερού υπο πίεση.

Η 2100 Anniversary αποτελεί την πιο σύγχρονη και 
οικονομική ηλεκτρονική μηχανή συσκευασίας στην 
πιο ανταγωνιστική τιμή της αγοράς! Διαθέτει έγχρω-
μη οθόνη αφής και είναι εύκολη στην λειτουργία της 

από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Η μηχανή μπορεί 
να λειτουργήσει με προεκτυπωμένο φίλμ με τη χρή-
ση ψωτοκυττάρου και η παραγωγικότητα της μπορεί 
να φτάσει τα 40 τμχ / λεπτό. Ανάλογα με το είδος του 
προϊόντος μπορεί να συνδυαστεί με το κατάλληλο ζυ-
γιστικό μηχάνημα (πολύκεφαλο ζυγιστικό, γραμμικό 
ζυγιστικό, ογκομετρικό ζυγιστικό) και έχει τη δυνα-
τότητα προσθήκης με ογκομετρική αντλία ακόμα και 
υγρών όπως σε συσκευασίας ελιών με άλμη). Αποτελεί 
το επιστέγασμα πολλών ετών έρευνας και εμπειρίας 
στην κατασκευή μηχανών συσκευασίας του Ιταλικού 
Οίκου Pentavac.

Κατάλληλη για μικρές και μεσαίες παραγωγές. Απο-
τελεί την τέλεια λύση για συσκευασία αρτοσκευα-
σμάτων,  οσπρίων, ζυμαρικών, ελιών, κατεψυγμένων 
προϊόντων, μπισκότων, ζυμαρικών, γλυκών, φρούτων, 
λαχανικών, παξιμαδιών,  κ.α. 

Τα οφέλη που προέκυψαν για την Καλογεράκη ΑΕΒΕ 
με την εγκατάσταση της 2100 Anniversary είναι:

● Εύκολος τρόπος λειτουργίας της μηχανής με αλλαγή 
των παραμέτρων μέσω της οθόνης αφής.

● Δυνατότητα για συσκευασία όλων των προϊόντων 
της με μία μόνο μηχανή.

● Δυνατότητα συσκευασίας σε τροποποιημένη 
ατμόσφαιρα για επέκταση της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων της.

● Ταυτόχρονη σήμανση πάνω στη σακούλα της ημε-
ρομηνίας λήξης και Lot number με τον ενσωματω-
μένο εκτυπωτή στην μηχανή.

www.control-technology.gr

Case study - Εγκατάσταση μηχανής 
συσκευασίας για τριμμένο τυρί
στην εταιρεία ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.B.E.

ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ
ΕΝΑΝ ΙΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ
ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

TA ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
& Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΜΕΙΝΟΥΝ «ΖΩΝΤΑΝΑ»

ΕΝΩΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ

ΖΗΤΑΜΕ
ΤΩΡΑ
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Η  Kapelis Packaging, ακολουθώντας τις δι-
εθνείς εξελίξεις σε ένα μέλλον πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον, εισάγει στη γκάμα 

της τις πρωτοποριακές σακούλες κενού με βάση 
το καινοτόμο υλικό της πολυολεφίνης, προϊόν 
νέας παραγωγικής τεχνικής, έτσι ώστε με λιγό-
τερο πλαστικό να επιτυγχάνονται ίδιες ιδιότητες 
και αυξημένη ευκαμψία! 

Επιλέξτε τις οικονομικές, αν και τεχνολογικά 
προηγμένες σακούλες κενού Next Flex, πάντοτε 
πιστοποιημένης καταλληλότητας για επαφή με 
όλα τα είδη τροφίμων. Τριών κολλήσεων, κατάλ-
ληλες για παστερίωση, ενώ εμφανίζουν επιπλέον 
και υψηλή φραγή αερίων ώστε να είναι κατάλ-
ληλες για συσκευασία σε τροποποιημένη ατμό-
σφαιρα (MAP).

Η εξασφάλιση διατήρησης της ποιότητας, η αύ-
ξηση της διάρκειας ζωής στο ράφι και εν γένει η 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τη σωστή επιλογή συσκευασίας.

Συσκευάστε το προϊόν σας με τις φιλικότερες 
προς το περιβάλλον σακούλες κενού Next Flex 
της Niederwieser, μειώνοντας το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
μαζί μας: https://www.kapelis.gr/contact-us/

Τ ο διάσημο ουΐσκι Johnnie Walker θα διατίθεται 
σε χάρτινα μπουκάλια που δεν θα περιέχουν 
ίχνος πλαστικού από τις αρχές του 2021, ανα-

κοίνωσε σήμερα η εταιρεία παραγωγής του Diageo 
Plc, καθώς ο μεγαλύτερος στον κόσμο παρασκευ-
αστής οινοπνευματωδών επιταχύνει τις προσπά-
θειές της για να αποτρέψει τη ρύπανση από πλαστι-
κά απορρίμματα.

Η νέα συσκευασία, που αναπτύχθηκε από τη νέα 
εταιρεία Pulpex Ltd, την οποία ίδρυσε από κοινού με 
την εταιρεία διαχείρισης επιχειρήσεων Pilot Lite, θα 
είναι κατασκευασμένη από ξυλοπολτό που ανταπο-
κρίνεται στα διατροφικά πρότυπα και είναι πλήρως 
ανακυκλώσιμος, ανακοίνωσε ο παρασκευαστής της 
μπύρας Guinness και του τζιν Tanqueray.

Η Pulpex θα δημιουργήσει επίσης επώνυμα χάρτινα 
μπουκάλια σε άλλες κατηγορίες ποτών, όπως για την 

παραγωγό του Lipton εταιρεία Unilever και την εται-
ρεία αναψυκτικών PepsiCo, τα οποία αναμένεται να 
κυκλοφορήσουν τον επόμενο χρόνο.

Οι εταιρείες παρασκευής καταναλωτικών προϊό-
ντων βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση για να μειώ-
σουν το ποσοστό του πλαστικού που χρησιμοποιούν 
για την συσκευασία τροφίμων κι άλλων ειδών νοικο-
κυριού. Μόνον στην Ευρώπη εκτιμάται πως 8,2 εκατ. 
τόννοι πλαστικού χρησιμοποιήθηκαν για να συσκευ-
ασθούν τρόφιμα και ποτά μέσα στο 2018, τονίζουν 
αναλυτές της ING.

Η Diageo χρησιμοποιεί λιγότερο από 5% πλαστι-
κού στο σύνολο των συσκευασιών της, όμως σε συ-
νεργασία με τη Unilever και PepsiCo έχει θέσει ως 
στόχο να μειώσει και να ανακυκλώσει το πλαστικό 
στις συσκευασίας της στο πλαίσιο των Στόχων για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ έως το 2025

Ανακυκλώσιμες 
Σακούλες Κενού 

Βρετανία:
Σε χάρτινα μπουκάλια,
δίχως ίχνος πλαστικού,
θα κυκλοφορεί το ουΐσκι
Johnnie Walker
από το 2021
ανακοίνωσε
η εταιρεία
παραγωγής του
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E  INER JETSTAMP PRINTER 790ΜΡ  μοναδι-
κός στην παγκόσμια αγορά  Φορητός Inkjet 
Εκτυπωτές Χειρός για ανεξίτηλο μαρκάρισμα. 

Είναι ιδανικός για να εκτυπώνει με μεγάλη ευκολία 
και ταχύτητα Ημερομηνίες Παραγωγής και Λήξης, 
LotNumber,  SerialNumber κ.α.με ειδικό ταχυστέ-
γνωτο μελάνι

Είναι ιδανική λύση για μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις αλλά και για μεγάλες επιχειρήσεις ως λύση ανά-
γκης στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
στον εκτυπωτή της γραμμής παραγωγής.

Τυπώνει εύκολα και γρήγορα επάνω σε χάρτινες, 
πλαστικές, γυάλινες, μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. 
γυάλινα πλαστικά ή μεταλλικά βαζάκια, χάρτινα σα-
κουλάκια τροφίμων, μπουκάλια, δοχεία, μπιτόνια ακό-
μα και σε προϊόντα ψυγείου ή κατάψυξης).

 Τρόπος λειτουργίας JetStamp 790MP: Μόνο με 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ 800 mAh.
Δυνατότητα εκτύπωσης : Γράμματα, αριθμούς, ημε-
ρομηνίες, αρίθμηση, ώρα.

Μέθοδος εκτύπωσης : Inkjet
Σύνδεση με PC : USB
Οθόνη : LCD με δυνατότητα προγραμματισμού και με 
το χέρι
Σειρές εκτύπωσης : έως 2 σειρές
Αριθμός χαρακτήρων : έως 20 χαρακτήρες ανά σει-
ρά
Μέγεθος γραμματοσειράς : Σταθερό.
Ύψος γραμματοσειράς : 3,2mm
Μήκος εκτύπωσης : max 42mm
Μνήμες : έως 4
Λογισμικό : Περιλαμβάνεται
Μελάνι : Περιλαμβάνεται (ΜP2-BK)
Μπαταρίες : Set 4 τεμ. επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
Recyko 800mAh. (Περιλαμβάνονται)
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ ): 80Χ96Χ170
Βάρος : 450gr. 
Εγγύηση : 1 ΕΤΟΣ
www.sigma-hellas.gr

Η  Epson ανακοίνωσε τον πρώτο 76 ιντσών εκτυ-
πωτή μεγάλου format στην ιστορία των LFP 
εκτυπωτών, τον SureColor SC-F10000. Πρόκει-

ται για έναν προηγμένο εκτυπωτή τεχνολογίας dye-
sublimation, ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες 
παραγωγής υφασμάτων, όπου η υψηλή παραγωγικότη-
τα, η ταχύτητα και η αξιοπιστία αποτελούν βασικά στοι-
χεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Για εντυπωσι-
ακές δημιουργίες υψηλής ραπτικής, μαζικής ένδυσης, 
αθλητικής ένδυσης, για υφάσματα οικιακής διακόσμη-
σης, διαφημιστικά προϊόντα και επιγραφές, προσφέρει 
γρήγορες, ποιοτικές και αξιόπιστες εκτυπώσεις.

O Neil Greenhalgh, Product Manager της Epson 
Europe, δήλωσε: «Στον τομέα του dye-sublimation οι 
απαιτήσεις για γρήγορους χρόνους παράδοσης, σταθε-
ρή απόδοση, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και αξιοπιστία 
είναι αυξημένες. Με γνώμονα αυτές τις απαιτήσεις, κατα-
σκευάσαμε έναν επαγγελματικού επιπέδου εκτυπωτή τε-
χνολογίας dye-sublimation, που πιστεύουμε ότι θέτει νέες 
προδιαγραφές στον χώρο της εκτύπωσης, προσφέροντας 
τον υψηλότερο όγκο παραγωγής από όλους τους Epson 
LFP. Εξοπλισμένος με τέσσερις νέες κεφαλές εκτύπωσης 
PrecisionCore Micro TFP, δυνατότητα μαζικής παραγωγής 
και αντικατάστασης του μελανιού εν ώρα λειτουργίας, εξα-
σφαλίζει ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας, με στόχο 
την απρόσκοπτη παραγωγή κάθε επιχείρησης. Η ιστορία 
της εταιρείας μας στηρίζεται στην καινοτομία και αυτή είναι 
μία από αυτές τις στιγμές που ανεβάζουμε ψηλά τον πήχη 
της παραγωγικότητας στον τομέα του dye-sublimation.»

Στις λειτουργίες του SC-F10000, που ξεκάθαρα ωφε-
λούν τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται και οι εξής:

● Έως 255 m2/ ώρα εκτύπωση υψηλής ταχύτητας

● Νέες κεφαλές εκτύπωσης PrecisionCore Micro TFP

● Τεχνολογία Precision Dot της Epson (συνδυάζονται 
τρεις εξειδικευμένες τεχνολογίες για dye-sublimation: 
νέα τεχνολογία Halftone, LUT και MicroWeave)
● Εύκολη τοποθέτηση των μέσων εκτύπωσης (πρό-
σβαση στο μπροστινό και το πίσω μέρος)

● Τεχνολογία αυτόματης προσαρμογής, συμπεριλαμ-
βανομένης μιας ενσωματωμένης κάμερας RGB

● Νέο σύστημα στεγνώματος (προσφέρει λιγότερη 
μεταφορά μελανιού στο πίσω μέρος των εξαρτημά-
των εκτύπωσης και εξάλειψη ζαρώματος)

● Προηγμένος έλεγχος αυτόματης τάνυσης (Ad-ATC) 
για ακριβή και σταθερή τροφοδότηση

● Δυνατότητα μαζικής παραγωγής (με δοχεία μελα-
νιού χωρητικότητας 10 ή 3 λίτρων και δυνατότητα 
αντικατάστασης εν ώρα λειτουργίας)

● Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από 
τον χρήστη

● Χρηστικότητα συστήματος μελανιού (επιδαπέδιος 
αισθητήρας φιάλης απορριμμάτων με εύκολη τοπο-
θέτηση)

● Ακριβές σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού

● Μικρότερος χρόνος καθαρισμού υπό πίεση 

● Εξαιρετικά εύχρηστη οθόνη αφής LCD 9 ιντσών

Η Epson κατασκευάζει όλα τα εξαρτήματα για τον 
SC-F10000, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλών 
εκτύπωσης, του μελανιού και του λογισμικού, εξα-
σφαλίζοντας την περαιτέρω βελτίωση της αξιοπι-
στίας, αλλά και την εξυπηρέτηση του χρήστη με μια 
απρόσκοπτη διαδικασία εκτύπωσης.

Θα είναι διαθέσιμος από το Σεπτέμβριο του 2020.

Ο ανθεκτικός SureColor SC-F10000 προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης, ενώ 
παρέχοντας τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, αποτελεί ιδανική επιλογή για τη βιομηχανία 
παραγωγής υφασμάτων

REINER JetStamp Printer 790MP: Φορητος 
για Lot Number & Ημερ Παρ. & Λήξης

H Epson απογειώνει την παραγωγικότητα 
κάθε επιχείρησης με τον νέο 
επαγγελματικό εκτυπωτή τεχνολογίας
dye-sublimation, SureColor SC-F10000
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Τρία νέα μοντέλα Huion graphic 
tablet που ξεχωρίζουν

Τ   ρία νέα μοντέλα Huion Graphic Tablet ήρθαν  
στην ελληνική αγορά για να εκπλήξουν για μια 
ακόμα φορά με τα χαρακτηριστικά και την μο-

ναδική σχέση τιμής/απόδοση. 

Στην κατηγορία Grpahic tablet με οθόνη, το Kamvas 
13, σε μια προσιτή τιμή, προσφέρει την ανεπανάλη-
πτη αξιοπιστία της Huion διαθέτοντας οθόνη full 
laminated IPS 13,3 ίντσες Αναγνώριση κλίσης (Tilt 
Function), Πλούσια  χρώματα σε γκάμα 120% sRGB, 
Ανάλυση: 1920 x 1080, Report Rate 266 PPS, 8192 επί-
πεδα ευαισθησίας πίεσης, γραφίδα χωρίς μπαταρία 
και 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Με συγκεκριμένες 
android συσκευές, το Kamvas 13  συνδέεται προσφέ-
ροντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται κάθε στιγμή.

Το Inspiroy H320M είναι ένα graphic tablet που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ως pen, αλλά 
και ως writing tablet. Αναποδογυρίζοντάς το, και με 
το ίδιο πενάκι, η LCD επιφάνειά του, τεχνολογίας e-

paper, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδιασμό, 
σκιτσάρισμα ή σημειώσεις. Διαθέτει γραφίδα χωρίς 
μπαταρία με 8192 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης,  ανα-
γνώριση κλίσης και ανάλυση 5080 LPI, ενώ συνδέεται 
και με Android συσκευές με λειτουργικό 6,0 και νεότε-
ρο και έχει 11 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

To Dial Q620M με ασύρματη επικοινωνία 5-10 μέ-
τρων, «απελευθερώνει» της εμπειρία σχεδίασης. Με 
την προγραμματιζόμενη ροδέλα ελέγχου λειτουρ-
γιών ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το μεγέθους του 
πινέλου,  να κάνει μεγέθυνση-σμίκρυνση, scroll σε-
λίδων κλπ με μοναδική ευκολία και άνεση. Διαθέτει 
Ευαισθησία Πίεσης: 8192 Επίπεδα, Ανάλυση Πένας: 
5080 LPI, Report Rate: 266 PPS, Αναγνώριση Κλίσης 
(Tilt Recognition): ±60° και 8 προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα. Είναι συμβατό εκτός από windows και mac 
και με android 6.0 ή νεότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
το www.atlasonline.gr
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METAXA Grande Fine διά χειρός 
Cacao Rocks

Μ ια μοναδική εικαστική πρόταση που απο-
τίνει φόρο τιμής στην Ελλάδα

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, το μπουκά-
λι του METAXA Grande Fine έχει καθιερωθεί ως μια 
μοναδική εικαστική πρόταση που αποτίνει φόρο 
τιμής στην Ελλάδα, τις παραδόσεις της, τη χειρο-
ποίητη δημιουργία, την τέχνη και τον εμπνευσμένο 
τρόπο ζωής της.

Το 2020 ο Οίκος METAXA ζήτησε από τον ανα-
γνωρισμένο street artist Cacao Rocks να προτεί-
νει τη δική του ερμηνεία για αυτό το εμβληματικό 
αντικείμενο.

Το μπουκάλι απεικονίζει σχέδια εμπνευσμένα από 
τους ανεμόμυλους της Μυκόνου και άλλα κυκλαδί-
τικα σύμβολα υιοθετώντας τη χαρακτηριστική χρω-
ματική παλέτα του καλλιτέχνη: λευκό για την κυκλα-
δίτικη αρχιτεκτονική, μπλε για το Αιγαίο και χρυσό 
για τον ήλιο.

Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης του Cacao Rocks για 
το METAXA Grande Fine προέρχεται από τον Γάλλο 
παππού του, τον άνθρωπο που ανακάλυψε την Ελλά-
δα πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ερωτεύτηκε 
τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της. Ταξιδεύοντας 
στις Κυκλάδες, καλλιέργησε το ταλέντο του στη φω-
τογραφία. Ένα από τα αγαπημένα του νησιά ήταν η 
Μύκονος, εκεί όπου αποτύπωσε εκατοντάδες εικόνες 
της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και του κλασικού, μπο-
έμ τρόπου ζωής του νησιού.

Ο Cacao Rocks κληρονόμησε όλες τις φωτογραφίες 
του, εικόνες που φυλά ευλαβικά και τον καθοδηγούν 
σήμερα στην τέχνη του. Όταν του ζητήθηκε από τον 
Οίκο METAXA να δώσει την προσωπική του ερμηνεία 
του Grande Fine, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να αποτί-

σει φόρο τιμής στον παππού του ακολουθώντας το 
μονοπάτι που χάραξε κάποτε στη Μύκονο.

Στο νησί, με την αγαπημένη του instant camera 
στα χέρια, αποφάσισε να τραβήξει τις ίδιες εικόνες 
που φωτογράφισε ο παππούς του πριν από δεκαε-
τίες. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο καλλιτέχνης τις 
ένωσε με τις πρωτότυπες φωτογραφίες του παππού 
του για να δημιουργήσει το νέο σχέδιο του METAXA 
Grande Fine.

Με αυτή την εικαστική δημιουργία ο καλλιτέχνης 
επιθυμεί να εκτιμήσει ο θεατής το άγγιγμα της ελλη-
νικής ψυχής, τον ελληνικό πολιτισμό, τις ελληνικές 
γεύσεις μέσα από ένα μοναδικό κεχριμπαρένιο ποτό: 
το METAXA.

«Είχα την τιμή να μου προταθεί από τον Οίκο 
METAXA να σχεδιάσω ένα από τα πιο εμβληματικά 
μπουκάλια του. Εμπνευσμένος από τον παππού μου, 
ήθελα να ακολουθήσω το μονοπάτι του, να επισκε-
φθώ ξανά τις Κυκλάδες και να φωτογραφίσω τα κλα-
σικά τοπία τους. Έτσι, δημιούργησα το νέο σχέδιο 
του METAXA Grande Fine, τη δική μου ερμηνεία της 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, έναν φόρο τιμής στον 
παππού μου», δηλώνει ο street artist Cacao Rocks.

Ο Cacao Rocks (κατά κόσμον Ιάσονας Μέγκουλας) 
είναι Έλληνας καλλιτέχνης που έχει αναπτύξει το δικό 
του μοναδικό και ιδιαίτερο στυλ δημιουργίας μέσα 
από τη χρήση των ελληνικών συμβόλων και της λα-
ογραφίας με σύγχρονο και σημερινό τρόπο. Η πολυε-
πίπεδη δουλειά του έχει λάβει πολλά βραβεία και τον 
έχει αναδείξει σε μία από τις νέες φωνές της σύγχρο-
νης καλλιτεχνικής σκηνής της Ελλάδας.
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Παλετοκιβώτιο μεταφοράς 
ανακυκλώσιμων μπαταριών

Π  αλετοκιβώτιο από πολυμερές πολυπρο-
πυλένιο γκρι χρώματος ανθεκτικό σε 
οξέα και διαλύτες. Η διάσταση είναι 0,8m 

X 1,2m X 0,85m και διατίθεται σε τρείς τύπους.

● Με ποδαρικά για να είναι 
στοιβάσιμα και οριζόντιας 
μεταφοράς με κλάρκ η παλετοφόρο

● Με ρόδες στα ποδαρικά για 
χειροκίνητη μεταφορά

● Με βάση στα ποδαρικά για 
χρήση στην εκφόρτωση του με 
περιστρεφόμενα πιρούνια στο 
κλάρκ.

www.derox.gr
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Σημαντική καινοτομία
στη συσκευασία του Philadelphia
από ανακυκλωμένο πλαστικό
από τη Mondelēz International 

ΝΙΣΥΡΙΟ: Ένας οργανισμός
για την ανακύκλωση
των πλαστικών απορριμμάτων

Η  Mondelēz International ανακοινώνει ότι από το 
2022 το τυρί κρέμα Philadelphia θα πωλείται σε 
ανακυκλωμένη πλαστική συσκευασία σε όλη 

την Ευρώπη συμβάλλοντας ενεργά στο στόχο της εται-
ρείας να μειώσει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και 
τη δέσμευσή της να χρησιμοποιήσει 5% ανακυκλωμέ-
νο υλικό σε όλες τις πλαστικές της συσκευασίες.

Ως η πρώτη μεγάλη μάρκα τυριού κρέμας που χρησι-
μοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό στη συσκευασία της, 
το Philadelphia θα αξιοποιήσει περαιτέρω μια καινο-
τόμο τεχνολογία που διατηρεί τα τρόφιμα ασφαλή και 
νόστιμα χωρίς αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, 

συμβάλλοντας στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλο-
ντος για τις πλαστικές συσκευασίες. 

«Είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε και να εφαρ-
μόσουμε καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις προκειμένου 
το πλαστικό να μην έχει αρνητική επίπτωση στο πε-
ριβάλλον», δήλωσε ο VinzenzGruber, Πρόεδρος στη 
Mondelēz Ευρώπης. «Η χρήση ανακυκλωμένου υλι-
κού από το Philadelphia είναι ένα σημαντικό βήμα για 
τον περιορισμό αυτών των αποβλήτων. Αποστολή μας 
είναι να οδηγήσουμε το μέλλον των σνακς προσφέρο-
ντας το σωστό σνακ, για τη σωστή στιγμή, φτιαγμένο 
με το σωστό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, οι εμβληματι-

Σ ε ένα νησί που ξεχωρίζει για το ενεργό της 
ηφαίστειο, με καταγεγραμμένη ιστορία που 
υπερβαίνει τα 5.000 χρόνια, στη Νίσυρο, βρί-

σκεται ένας οργανισμός που εστιάζει στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος διαβίωσης χωρίς πλαστικό. Πρό-
κειται για το «ΝΙΣΥΡΙΟ» ένα εγχείρημα που σκοπεύει 
να μετατρέψει το πρόβλημα της καύσης του πλαστι-
κού σε θετικό συστατικό της ζωής του νησιού, τόσο 
μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσο και 
της αναζήτησης δημιουργικών και βιώσιμων πρακτι-
κών για την επαναχρησιμοποίηση και εναλλακτική 
χρήση του πλαστικού.

 Στο νησί των 900 κατοίκων, πάγιο πρόβλημα παρα-
μένει η έλλειψη πηγών πόσιμου νερού. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα κάτοικοι και επισκέπτες να καταναλώνουν 
εμφιαλωμένο νερό. Ειδικότερα μάλιστα τους θερινούς 
μήνες η συγκέντρωση των πλαστικών απορριμμάτων 
στο νησί είναι σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η ανά-
γκη για τη διαχείρισή τους να είναι επιτακτική.

Ο Γρηγόρης Χατζηιωαννίδης, καλλιτέχνης, συνιδρυ-
τής και δημιουργικός διευθυντής του μη κερδοσκοπι-
κού οργανισμού ΝΙΣΥΡΙΟ, είναι κάτοικος Νισύρου τα 
τελευταία περίπου 8 χρόνια. Διαπιστώνοντας το πρό-
βλημα που έχει προκύψει και βλέποντας το πρόγραμ-
μα START του ιδρύματος Bosch σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη ο κ. Χατζη-
ιωαννίδης αποφάσισε έπειτα και από συζητήσεις με 
άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας να δημιουργήσουν 
τον οργανισμό, ώστε να αναπτύξουν δημιουργικούς 
τρόπους για να διαχειριστούν το πλαστικό σκουπίδι.

«Σκοπός είναι να δούμε το πλαστικό σκουπίδι ως 
πηγή πρώτης ύλης για να δημιουργήσουμε μερικά 
πράγματα, χρηστικά αντικείμενα, τουριστικά, design 
αντικείμενα, έργα τέχνης, δομικά υλικά που θέλουμε 
να φτιάξουμε. Με αφορμή αυτό το πρόγραμμα λοιπόν 
τα συγκέντρωσα όλα και ανέπτυξα την ιδέα του ΝΙ-
ΣΥΡΙΟ. Το όνομα προέρχεται από το αρχαίο νόμισμα 
της Νισύρου, το νισύριο, όπου έρχεται σε μια ιδέα της 
κυκλικής οικονομίας , συμβολικά δηλαδή, να αναβιώ-
σει το νόμισμα. Με τη δημιουργία αυτής της κυκλικής 

οικονομίας, πετάμε το σκουπίδι, το ανακυκλώνουμε, 
το επαναχρησιμοποιούμε και φτιάχνουμε νέα αντι-
κείμενα», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, ο κ. Χατζηιωαννίδης.

Πάνω στην ιδέα αυτή ξεκίνησαν να εργάζονται και 
να συνεργάζονται περίπου δέκα άτομα διαφόρων ει-
δικοτήτων και επαγγελμάτων αποσκοπώντας μάλιστα 
και τη συμμετοχή όλο και περισσότερων ντόπιων στην 
ομάδα. Ένας από τους στόχους του εγχειρήματος είναι 
να συνεργαστούν με το δημοτικό, το γυμνάσιο και το 
Λύκειο του νησιού. Ήδη μετά το άνοιγμα των σχολεί-
ων οι συμμετέχοντες στον οργανισμό κατάφεραν και 
δούλεψαν με μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκεί-
ου  πραγματοποιώντας μάλιστα και εργαστήρια όπου 
οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα 
μηχανήματα και την διαδικασία επεξεργασίας πλαστι-
κού. «Οι συνήθειες δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή 
στην άλλη και ούτε είναι εύκολο να στηθεί ο οργανι-
σμός που επιθυμούμε. Θέλει τον χρόνο του, θεωρού-
με ότι είναι ένα ρεαλιστικό παράδειγμα γιατί μιλάμε 
μόνο για 900 κατοίκους. Ήδη το νησί έχει εκτεθεί στις 
δράσεις μας, είτε ενεργητικά είτε παθητικά», αναφέρει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζηιωαννίδης.

Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών το νησί γεμίζει 
ημερήσιους επισκέπτες, που έρχονται από την Κω για 
να επισκεφθούν τον κρατήρα, ξεπερνώντας κάποιες 
φορές και τους 1.000. Από τον Απρίλιο υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες μέχρι τον Οκτώβριο καθημερινά, στις 
πέντε περίπου ώρες που διαρκεί αυτή η επίσκεψη ο 
πληθυσμός του νησιού διπλασιάζεται.

Οι δράσεις του οργανισμού συνεχίζονται με γοργούς 
ρυθμούς, καθώς πριν λίγες ημέρες συνεργάστηκαν 
με την οργάνωση Aegean Rebreath που επισκέφθη-
κε το νησί, ώστε να κάνει μια πρώτη εκτίμηση της κα-
τάστασης. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επικεφαλής 
και μέλος της Aegean Rebreath, Γιώργος Σαρελάκος, 
πραγματοποιώντας πέντε διαφορετικές δράσεις κα-
θαρισμού σε σημεία της Νισύρου, παρατήρησαν ότι 
υπάρχει επιβάρυνση στο νησί, σημαντικός βαθμός 
της οποίας οφείλεται κυρίως στην αλιευτική δραστη-

ριότητα. «Καταθέσαμε το πόρισμα αυτό στον δήμαρ-
χο, όπως και το πόρισμα ότι η προβλήτα, το λιμάνι 
στους Πάλους έχει κατασκευαστεί πάνω σε μπάζα.  
Ένα άλλο που κάναμε ήταν να καταγράψουμε όλα τα 
υλικά που ανελκύσαμε ανά κατηγορίες. Κι αυτά θα τα 
καταθέσουμε στο Δήμο και θα τον βοηθήσουμε να 
κατανοήσει ποιες είναι οι βασικές πηγές ρύπανσης. 
Αυτή ήταν μία συνολική δράση του οργανισμού μας 
στη Νίσυρο, όπου πάντα σε εισαγωγικό επίπεδο προ-
σπαθούμε να γνωρίσουμε την τοπική κοινωνία και να 
μας γνωρίσουν μέσω των δράσεων μας», επισημαίνει 
ο κ. Σαρελάκος.

Καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι, σε υφά-
λους και σε παραλίες. Στις παραλίες έκαναν παράκτιες 
δράσεις, στα λιμάνια υποβρύχιες δράσεις και στους 
υφάλους ανελκύσεις εγκαταλελειμμένων διχτυών. «Η 
Νίσυρος αποτελεί ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνεται 
ο συσχετισμός του τουρισμού και της επιβάρυνσης για 
το περιβάλλον», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σαρελάκος, 

ενώ προσθέτει ότι παρότι η ροή τουριστών είναι περι-
ορισμένη υπάρχει επιβάρυνση. «Το δεύτερο που επιβε-
βαιώνει τα λεγόμενά μας είναι ότι επειδή πρόκειται για 
ένα νησί που δεν έχει τόσα πολλά μαγαζιά, η επιβάρυν-
ση στα πλαστικά μιας χρήσης αν εξαιρέσουμε τα πλα-
στικά μπουκάλια ήταν περιορισμένη. Δεν εντοπίσαμε 
προϊόντα που συναντάμε όπως αλουμίνιο, πλαστικό 
μιας χρήσης και γυαλί», σημειώνει  ο κ. Σαρελάκος.

Σύμφωνα με στοιχεία ο πρώτος ρυπογόνος παράγο-
ντας σε όλη την Ελλάδα είναι τα πλαστικά μπουκάλια, 
επομένως το μήνυμα που στέλνει ο κ. Σαρελάκος είναι 
να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη.

Ο οργανισμός ΝΙΣΥΡΙΟ θα συνεχίσει τις δράσεις του 
και το επόμενο διάστημα σχεδιάζοντας να συνεργα-
στεί ακόμη περισσότερο με τα σχολεία στο νησί κα-
θώς και να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Aegean 
Rebreath με σκοπό να δημιουργήσουν ένα καθαρότε-
ρο περιβάλλον διαβίωσης μέσω βιώσιμων πολιτιστι-
κών πρακτικών.
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κές μας μάρκες δεσμεύονται να αξιοποιήσουν τη με-
γάλη τους κλίμακα για να μειώσουν τις επιπτώσεις μας 
στο περιβάλλον.»

Η αυξημένη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού 
θα αυξήσει τη ζήτηση για ανακυκλωμένα υλικά και θα 
μειώσει σημαντικά την ανάγκη για την παραγωγή νέων 
υλικών, στηρίζοντας τη λεγόμενη κυκλική οικονομία 
για τα πλαστικά – έναν κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης που 
διατηρεί πολύτιμα υλικά στην κυκλοφορία και μειώνει 
τα απόβλητα. Με κάθε αγορά και ανακύκλωση προϊό-
ντων του Philadelphia σε όλη την Ευρώπη, οι κατανα-
λωτές θα συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση των 
πλαστικών απορριμμάτων μακριά από το περιβάλλον 
και κατά συνέπεια σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη.

«Σκοπός μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να απολαμβάνουν το σνακ τους με σωστό 
τρόπο διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούμε λιγότερη 
ενέργεια, νερό και απόβλητα - συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωμάτωσης πιο βιώσιμων υλικών συσκευασίας», 
δήλωσε η Chris Mc Grath, Αντιπρόεδρος Βιωσιμότη-
τας στη Mondelēz International. «Καινοτομίες όπως 
προηγμένα συστήματα ανακύκλωσης μας βοηθού-
νε να βρούμε βιώσιμα υλικά που στο παρελθόν ήταν 
δύσκολο να ανακυκλωθούν και να υποστηρίξουν το 
ταξίδι μας προς την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι ο σχεδιασμός των συσκευασι-
ών μας για ανακύκλωση από μόνος του δεν θα λύσει 
το πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων, γι ' αυτό 
υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού το-
μέα για την αύξηση των ποσοστών ανάκτησης και ανα-
κύκλωσης σε όλο τον κόσμο.»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε 
με τη Mondelēz International στην παροχή συσκευα-
σιών κατασκευασμένων από ανακυκλωμένο πλαστικό 
αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ανακύκλωσης. 
Μέσα από την ανάκτηση και την εκτροπή των απο-
βλήτων προς την ανακύκλωση που αλλιώς θα προο-
ρίζονταν για υγειονομική ταφή ή καύση, εργαζόμαστε 
για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας», δήλωσε ο Jean-
Marc Galvez, Πρόεδρος Καταναλωτικών Συσκευασιών 
στη Berry Global.

Η δέσμευση του Philadelphia να προωθήσει την 
καινοτομία στη συσκευασία αποτελεί μέρος των μα-
κροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας της Mondelez 
International, οι οποίοι επικεντρώνονται στην προώ-
θηση θετικών επιπτώσεων και ουσιαστικών αλλαγών 
σε μεγάλη κλίμακα. Αυτές οι δεσμεύσεις περιλαμβά-
νουν τη βιώσιμη προμήθεια βασικών υλικών, τη μεί-
ωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εται-
ρείας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των 
ανθρώπων σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η Mondelēz 
International επίσης συμμετέχει στην πρωτοβουλία 
του Ιδρύματος Ellen Mac Arthur για την Νέα Οικονο-
μία για τα Πλαστικά υπογράφοντας την παγκόσμια δέ-
σμευση, που ενώνει περισσότερες από 450 επιχειρή-
σεις, κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς στο κοινό 
όραμα της κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Mondelēz International θα διασφαλί-
σει ότι έως το 2025 οι συσκευασίες της στο 100% θα 
έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανακυκλώσιμες με πλη-
ροφορίες ανακύκλωσης στην επισήμανση ενώ είναι 
ήδη πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου με 
το 93% των συσκευασιών της εταιρείας να είναι σχεδι-
ασμένο για να είναι ανακυκλώσιμο σήμερα. 
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The box also incorporates Pollard’s unique FOTL 
(Front Opening, Top Loading) technology. This pro-
vides a faster and more efficient packing process by 
allowing the bottle to be placed into the box while re-
maining in a case of six for onward delivery. The lid is 
then locked into place, enabling the box to be opened 
from the front for effective display on the retail shelf.  
Vacuum formings in the lid and base hold the bottle 
firmly in place throughout the distribution chain.

“The 25 Year Old Treasured Blend continues Roy-
al Salute’s legacy of distinction for elegantly craft-
ed Scotch whisky,” commented Richard Neil, Project 
Manager, Chivas Brothers.

“The presentation box delivers exactly the excep-
tional quality of appearance and finish required to re-
flect the premium nature of the whisky to our global 
consumers.”

Royal Salute was first created as a gift for the cor-
onation of Queen Elizabeth II in 1953 and has since 
been the official partner of all ceremonial royal gun 
salutes fired at the Tower of London.

BOX HIGHLIGHTS WHISKY’S
REGAL ROOTS

A striking presentation box produced by Pollard 
Boxes is helping to underline the significance 
of the latest addition to the ‘King of Whisky’ 

Royal Salute’s permanent range.

The new Treasured Blend is the first 25 year old ex-
pression in the Royal Salute portfolio. Created by Mas-
ter Blender Sandy Hyslop, it has been inspired by the 
Crown Jewels of England, bringing together precious 
and powerful whiskies first laid down a quarter of a 
century ago, and today fit for modern royalty.

The key requirement for the packaging was to con-
vey the luxuriousness and premium nature of the new 
whisky, ensuring high impact on-shelf and delivering 
a superior opening experience for the consumer.

The box is manufactured in a book cloth material 
combined with intricate fine gold foil patterns and 
text throughout. The special double door design in-
corporates two highly detailed metallised labels on 
the front and then opens to reveal a stunning pano-
ramic illustration from Royal Salute collaborator and 
fine artist Kristjana S. Williams. This depicts the ani-
mals of the Royal Menagerie attending a coronation 
celebration surrounded by the precious Royal Regalia 
at the Tower of London.

The open weaves in the book cloth required com-
plete attention to detail during the foiling process by 
Pollards’ expert in-house team. A similarly high level 
of technical skill was required in the production of the 
five-door design, combining traditional production 
methods with the latest automated equipment.  
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Silas Amos: Making things happen 
5 ways to persuade a client
to be bold and innovative with 
their print

This piece is 
written for an-
yone who has 

a new piece of print-
ing technology to 
use, but no immedi-
ate queue of clients 
lined-up who will 
either understand 
its advantages or see 
why they should be 
the first to use it. In 
other words – you 
know you have a 
new solution to of-
fer, but the challenge 
is your clients don’t 
recognise a problem 
that needs fixing...

I’m a designer and design strategist. Much of the 
media I work with is packaging and my clients are typ-
ically marketing leaders and brand managers for big 
brands stocked in retail outlets such as supermarkets. 
Over the past few years I have become convinced of 
the benefits of digital print in delivering a more cre-
ative and agile approach to how marketeers use the 
media of packaging. I’ve worked with HP quite a bit, 
creatively experimenting with their digital print capa-
bility and talking to their circle of print suppliers and 
the brands that use them.

Getting busy people on board to ‘try something 
new’ can be hard work. These aren’t entrepre-
neurs, they are business professionals trying to 
meet their targets efficiently and effectively and 
they are not prone to moving away from tried and 
tested approaches.

So it’s not always an easy ‘sell’ – but here are 
some common-sense suggestions based on my 
own experience of trying to persuade my clients to 
have a go, to be bold, to try something new. Hope-
fully the things I have observed can act as general 
principles for anyone trying to get their clients to 
try something new and to then reap the benefits. 
It’s not the whole story – being a great business 
salesman comes down to many factors and skills 
(many of which I lack) but here’s how I try to make 
things happen…

1. Find the right opportunities

The ‘new thing’ you have to offer won’t be for every-
body. The majority of customers will be happier as 
followers of a proven approach than as innovators of 
something less tried and tested. So the first task is to 
find amongst your contacts those people who like to 
feel brave and who get inspired by trying something 
different. The ideal candidate is someone young enough 
to want to make their reputation, but senior enough to 
make their own decisions! They also need to be passion-
ate about what they are doing – because they genuinely 
want to make it better, not just more efficient. 

Having found this rare person, you now need to 
identify and understand two things about their pro-
fessional working lives. What is it that keeps them 
awake at night, and what is it that would make them 
jump excitedly out of bed? Once you understand their 
big ‘problem’ and their big ‘I wonder’ questions, you 
can then figure out if the innovation you are champi-
oning can be overlaid onto these things as a poten-

tially smart solution. The principle is simple – ask the 
right questions of the right people and listen to the 
answers – look for the ‘win-win’. 

One other thing – you need to be a passionate, 
informed and inspiring spirit yourself. You won’t 
convince others if you are not convinced yourself!

2. Lead by example

As Henry Ford put it “You can’t build a reputation 
on what you propose to do.” In order to ignite interest 
you will need to show successful applications of the 
tech you are championing. The reality is that getting 
to these first concrete examples often comes from 
the first work being ‘given away’ to prove its worth. 
In blunt terms you have to put some skin in the game 
– on your own time and from your own energy. The 
Smirnoff work I developed with HP and the Yarza 
Twins came from an email I sent the Diageo design 
team headlined ‘Free Lunch?’

I simply asked them to lend me a brand on which 
I could prove the equipment’s capabilities. I was ask-
ing for a chance for us to prove ourselves. Happily, 
they obliged.

3. Explain the value

“We can deliver better, faster and cheaper, but can 
only do any two of these at a time” is a classic way of 

Silas Amos
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ατζέντα  Μια ματιά στις εκδηλώσεις

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ

SYSKEVASIA 2-5/10/2020 ΑΘΗΝΑ

EYRASIA PACKAGING 21-24/10/2020 ISTANBUL

FESPA 9-12/3/2021 AMSTERDAM

LUXEPACK 30/11-2/12/2020 MONACO

ANUGA FOODTECH 23-26/3/2021 COLOGNE

FRUIT LOGISTICA 5-7/2/2021 BERLIN

DRUPA 20/4-30/4 2021 DUSSELDORF

BIOFACH 17-20/2/2021 NURENBERG

TUTTO FOOD 17-20/5/2021 MILANO

ARTOZA 25-28/2/2021 ΑΘΗΝΑ

BEYOND 4.0 1-4/10/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SIAL 18-22/10/2020 PARIS

FOODEXPO 6-8/3/2021 ΑΘΗΝΑ

ALL4PACK (EMBALLAGE  23-26/11/2020 PARIS

PROWEIN 21-23/3/2021 DUSSELDORF

PLMA  2-3/12/2020 AMSTERDAM

FRESKON 15-17/4/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

HORECA 12-15/2/2021 ΑΘΗΝΑ

PLAST 4-7/5/2021 MILANO

INTERPACK 25/2-3/3 2021 DUSSELDORF

PACKAGING PREMIERE 25-27/5/2022 MILANO

ΔΕΘ 5-13/9/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το περιοδικό All Pack Hellas, είναι κοντά σας, «όσο πρέπει», δίπλα σας. Συνεχίζει την έντυπη και ηλεκτρονική 
του δραστηριότητα, χωρίς διακοπή. Το All Pack Hellas σας φέρνει σε επαφή με τους πελάτες σας. Ανέπαφα 

Το «τοπίο» ξεκαθαρίζει…
Έπειτα από την πρώτη αναστάτωση, λόγω κορονοϊόυ, 
ακυρώσεων, αναβολών, μεταθέσεων, σιγά σιγά 
διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στον τομέα των εκθέσεων 
και συνεδρίων. Μεγάλες διοργανώσεις μετατέθηκαν 
ημερολογιακά και χρονικά ώστε να μην συμπίπτουν μεταξύ 
τους και δημιουργείται συνωστισμός όπου επιβαρύνει 
πρωτίστως τις εταιρείες και δευτερευόντως τους επισκέπτες.

Βέβαια μεγάλες διοργανώσεις όπως η Drupa η οποία 
μετακινήθηκε για το 2021, καταγράφει σημαντικές απώλειες 

μη συμμετοχής κορυφαίων εταιρειών όπως HEIDELBERG, 
BOBST, XEROX και έπονται και άλλες. Μια σημαντική και 
αρνητική εξέλιξη την οποία πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν 
τους και οι Έλληνες διοργανωτές. Στη χώρα μας την εκκίνηση 
του κλάδου θα την δώσει η 85η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. 
Τώρα όσον αφορά την έκθεση SYSKEVASIA, αν και απέχουμε 
ελάχιστα από τις ημερομηνίες διεξαγωγής της, λιγότερο από 
3 μήνες, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, αν θα ακυρωθεί, 
μετατεθεί κλπ, περιμένουμε όπως όλοι εσείς που μας ρωτάτε, 
επίσημη ενημέρωση από την διοργανώτρια εταιρεία.

LABEL EXPO 21-24/9/2021 BRUSSELS

FOODTECH 13-15/11/2021 ΑΘΗΝΑ

GULF PRINT & PACK 14-16/12/2021 DUBAI

IPACKIMA 3-6/5/2022 MILANO

explaining ones offer to clients. But more and more 
they are demanding “all three please.”

The value the innovation can bring needs to hit sev-
eral targets in order for your client to become truly 
interested in it… In cost and speed it should be com-
petitive or provide an affordable alternative to typical 
processes in the right context. In output it should pro-
duce something of equal or greater quality to typical 
alternatives. In application terms it should enable the 
client to do something they could not do before.

This is the key factor: How can you creatively ‘up the 
game’ with the final product. Will people pay more for 
it? Love it and buy more of it? Notice it (when before 
they were blind to it)? Will it make your clients compe-
tition look average by comparison?

If you can offer comparative evidence against these 
basic points you have a good position to then look at 
how to tailor your pitch to your client. 

4. Reduce the risk

Only the reckless would bet their career and core 
business or brand on an untested new approach. 
There are two magic words that can unlock the pro-
posed project: ‘Pilot scheme’. Start small, think of the 
first steps as a low risk experiment – if it fails, the only 
thing it has really cost is some time and energy. But 
if it works, the process can be reviewed, streamlined 
and made fit for larger and larger projects. Build trust, 
learn on the job, and there’s a good chance more work 
will develop organically from the process.

5. Join forces

Be it with competition amongst creative agencies 
or amongst solution-providers in the print world, we 
are all used to a ‘dog-eats-dog’ approach to business. 
But with innovation, if you only stick to selling the one 
thing that you alone can do, there’s a chance you will 
become disconnected from your client’s bigger chal-
lenges and processes, especially when looking for-
ward. So, if you can learn to play ball with other key 
suppliers or teams you will more likely get to bigger 
and bolder solutions that can be truly game changing. 

My analogy is the stained-glass window – arguably 
the world’s first example of mass communication. En-
gineers figured out how to put big holes in lead bear-
ing walls using flying buttresses. Craftsmen figured 
out how to colour glass and work it into images. And 

the ‘marketing department’ had a whole story to tell 
about ‘I am the light’. Put them all together and the 
Sunday worshippers got to see the world of their faith 
in a whole new way.

When I wanted to promote HP’s SmartStream soft-
ware that underpins their digital printing solutions, I 
would have got nowhere without recruiting the tal-
ents of a great artist, Sir Peter Blake, and a great print-
er, F E Burman, to help connect the dots. Together 
with some HP Indigo software developers we pushed 
the tech and opened up a conversation about the cul-
tural relevance of the technology. Connect the dots 
with the help of others and you can truly change the 
business we work in.

In conclusion, I’d observe that there’s really nothing 
new under the sun. And success in promoting any 
radical leap in technology relies on very simple hu-
man values. Have passion, be positive, embrace new 
technologies, be open for partnerships and team-
work and care about genuinely resolving your client’s 
challenges. That way you’ll be well set to pick up new 
business whilst also having some fun along the way. 

And last but not least – do visit drupa 2021 in Düs-
seldorf as that’ll be the place where many innovations 
can be seen and touched.
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drupa 2021 Press Office
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Tel: +49(0)211-4560 588/465
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Το Allpack Hellas γίνεται 100 τευχών γιορτάστε μαζί μας. 
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