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LED UV Inkjet Press • B2+ format 585x750mm • 1200x1200 dpi resolution • Extended gamut CMYK • 3000sph (simplex), 1500sph (duplex) • KM 1800IS printheads • DFT technology 
• Coated, uncoated, fine art, textured, carton board, synthetic • Sheet thickness 0.06-0.6mm (simplex), 0.06-0.45mm (duplex) • Absolute consistency in paper feeding, registration, image 
quality and repeatability • Inline varnish finishing option • Image quality control • Variable printing • Offset body frame, stacker & feeder • Media handling • Ease of use • Patented UV ink

Validation Printing System|  32658
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https://inkjet.konicaminolta.eu

www.proofit.gr

Konica Minolta
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε.

Μεσολογγίου 3
14451 Μεταμόρφωση • Ελλάδα

Τηλ.:  210 2896600
Fax: 210 2896615

www.konicaminolta.com.gr
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64  Άρθρο: Η DeskTop Metal είναι στα 
πρωτοσέλιδα. Ποιος πραγματικά τη χρησιμοποιεί;
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Συστήµατα διαχείρισης τυπογραφικών 
από περιστροφικά πιεστήρια. Μηχανή-
µατα βιβλιοδεσίας µαλακού και σκληρού 
εξωφύλλου. Συστήµατα παραγωγής 
περιοδικών (καρφιτσωτικές). Συστήµατα 
διαχείρισης εφηµερίδων.

Συστήµατα διαχείρισης τυπογραφικών

Βοηθητικά συστήµατα και αναλώσιµα
εκτυπωτικών µηχανών

Κόλλες λαµιναρίσµατος

www.bobst.com

Φλεξογραφίες και περιστροφικά case 
makers κυµατοειδούς χαρτονιού

Βαθυτυπίες και λαµιναριστικά για εύκαµπτα 
υλικά

Φλεξογραφίες κεντρικού τυµπάνου 
για εύκαµπτα υλικά και χαρτόνι

Βερνικωτικές κενού - metallizers

Κοπτικές, συρταροκολλητικές µηχανές για 
χαρτόνι και οντουλέ

Ρολοκοπτικά ευκάµπτων υλικών

Μαχαίρια βαθυτυπίας και φλεξογραφίας 
καθαριστικά υγρά

Λαµιναριστικές µηχανές για χαρτόνι και 
µηχανήµατα κατασκευής stands

Καθοδήγηση Ρόλων, έλεγχος τάνυσης, 
διαχείριση παραγωγής κυµ. χαρτονιού

Ηλεκτροστατικά συστήµατα

Αυτόµατα συστήµατα ελέγχου εκτύπωσης

Άνιλοξ ρολλά για φλεξογραφίες

Πλυστικά µηχανήµατα

Μονάδες διαχείρισης αερίων αποβλήτων

Μίξερ Κόλλας
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και εµφακέλωσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ,
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ

Shanghai Eternal Machinery Co.
Μέλος του Οµίλου BOBST.

Λαµιναριστικές χαρτονιού από ρόλο
Μηχανές εκτύπωσης ετικετών

Ψηφιακές µηχανές

Επίπεδες και περιστροφικές κοπτικές 
µηχανές, συρταροκολλητικές µηχανές 
για χαρτόνι και κυµατοειδές χαρτόνι 
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Και καταφέραμε και γίναμε 100 τευχών. 

Κάθε δίμηνο, σταθερά, τα τελευταία 17 χρόνια, έρχεται στην εταιρεία σας, στη 
βιομηχανία σας, στη βιοτεχνία σας, στο μηχανουργείο σας, στο γραφείο σας. 

Με γνώμονα την ενημέρωση, την πληροφόρηση αλλά κυρίως την εκπαίδευση 
συνεχίζει να υπηρετεί τον κλάδο της συσκευασίας, της ετικέτας, των εκτυπώ-
σεων κ.α. 

Μεγάλωσε και ωρίμασε κάτω από αντίξοες συνθήκες, πρόβαλε και έφερνε δι-
αρκώς  στο προσκήνιο την συσκευασία όταν ελαχιστότατοι της  έδιναν την  
πρέπουσα σημασία, ήταν πάντοτε δίπλα στους ανθρώπους που το στήριξαν 
εξ’ αρχής και συνεχίζουν να το στηρίζουν, άντεξε  και αντέχει έπειτα από μια 
δεκαετή οικονομική κρίση και τώρα ακόμα περισσότερο υπό την σκέπη της 
πανδημίας συνεχίζει να δίνει το παρών διμηνιαίως. 

Όλα αυτά τα χρόνια παρακολου-
θεί από κοντά όλες τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις οι οποίες καθορίζουν 
τις τελικές εφαρμογές στο τελικό 
προϊόν, την συσκευασία. 

Έχει καταφέρει να αποτελεί ένα 
σημείο αναφοράς και αισθανό-
μαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 
όταν αρκετοί αναγνώστες μας 
τηλεφωνούν αναζητώντας πα-
λαιότερα άρθρα ή κείμενά μας. 
Υπηρετώντας  συνειδητά  και  με 
συνέπεια τον τομέα της συσκευα-
σίας  εκδώσαμε  το «LEXIKON  της  Συσκευασίας»,  πολύτιμο εργαλείο για  όλους  
όσους, και  όχι  μόνο, κινούνται  σ’ αυτόν τον κλάδο.

Δεχόμενοι  πάντα  τις  παρατηρήσεις και υποδείξεις των αναγνωστών μας  
βελτιωνόμαστε  και  αναβαθμίζουμε τις  υπηρεσίες μας ως κλαδικό  και  τεχνι-
κό  περιοδικό.

Από το πρώτο τεύχος έως σήμερα, παρακολουθώντας τα εξώφυλλά μας, προ-
βάλλαμε την υψηλή αισθητική, την ποιότητα, την φαντασία, την δημιουργι-
κότητα, την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, την συσκευασία και το μήνυμά 
της, το περιεχόμενό της. Μέσα στις σελίδες του είσαστε όλοι εσείς, διαφημι-
ζόμενοι και  μη, οι οποίοι μας έχετε επιλέξει ως στρατηγικούς συνεργάτες, στο 
πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Θέλουμε  να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχατε, συνεργαστήκατε, 
διαφημιστήκατε και  μας στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια και σας υποσχόμαστε 
περισσότερη και καλύτερη συσκευασία για το μέλλον.

Γιώργος Τριανταφύλλου
Head of Publications & Exhibitions Dpt.

από τον εκδότη
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Σ  υμπληρώνοντας 
σύντομα έναν 
ολόκληρο αιώνα 

στον τομέα της κυτιο-
ποιΐας-λιθογραφίας, η 
Koskinidis Packaging, η 
εταιρεία που ίδρυσε και 
απογείωσε ο Στέλιος Σ. 
Κοσκινίδης, συνδυάζει 

μοναδικά την παράδοση και την πρωτοπορία με την 
τεχνολογία. Γι’ αυτό άλλωστε ολοένα και περισσότε-
ρες κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες 
που την εμπιστεύονται για τον άριστο υλικοτεχνικό 
της εξοπλισμό, τη συνολική ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, αλλά και την εμμονή στην και-
νοτομία, συμπεριλαμβάνονται στο πελατολόγιο της 
Koskinidis Packaging.

Από τις συνεχείς επενδύσεις  σε εξοπλισμό 
και εγκαταστάσεις που φέρνουν την Koskinidis 
Packaging όλο και πιο κοντά στο στόχο της να εί-
ναι η πρώτη καθ’ όλα «πράσινη» ελληνική εταιρεία 
συσκευασίας, μέχρι το σημαντικό έργο εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και το αποτύπωμα της εταιρεί-
ας στην κοινότητα, η Koskinidis Packaging, με την 
τρίτη πλέον γενιά Κοσκινίδη στο πηδάλιο, αναδει-
κνύεται εκ νέου ως μία πρότυπη και αμιγώς ελληνι-
κή εταιρεία.

Τη  δύσκολη   χρονιά  που  διανύουμε, η  Koskinidis 
Packaging  δεν μειώνει ταχύτητα.  Αντιλαμβανόμε-
νη πλήρως  τη σημασία της διασφάλισης της δη-
μόσιας υγείας προχωράει δυναμικά, ενώ θέτει τον 
άνθρωπο μπροστά και πάνω από όλα. Έχοντας πρό-
σφατα  δημοσιεύσει τον ισολογισμό της χρονιάς 
που πέρασε, ο οποίος καταδεικνύει σαφή ανοδική 
πορεία, η εταιρεία έχει προχωρήσει εν μέσω αυτής 
της πρωτόγνωρης πανδημίας και σε μία σειρά από 
ενέργειες για τη διασφάλιση πρώτιστα της υγείας 
των εργαζομένων και των συνεργατών της και τον 
περιορισμό της διασποράς του ιού, αλλά και την 
απρόσκοπτη ροή της παραγωγής. 

Η Koskinidis Packaging παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις στη χώρα μας και στο εξωτερικό και βρί-
σκεται σε εγρήγορση και ετοιμότητα έτσι ώστε να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξή της.

Το
 εξ

ώ
φ

υλ
λο

 επ
ιμ

ελ
εί

τα
ι…

Η Νάνσυ Βλοντάκη είναι Creative director, Illustrator 
και Graphic designer. Μετά την αποφοίτησή της από το 
Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου (Fine Arts BA), 
ξεκίνησε την καριέρα της στον σχεδιασμό εξωφύλλων, 
περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών εντύπων και 
εικονογράφησης, ενώ ασχολείται και με τη μελέτη και 
τον σχεδιασμό συσκευασίας (packaging). 

Στα σχέδιά της επικρατεί η ισορροπία των χρωμάτων 
και των εικόνων με μία μινιμαλιστική προσέγγιση 
καθώς και μικρές λεπτομέρειες που επικοινωνούν 
το μήνυμα του προϊόντος με εικαστική αισθητική. Η 
χρηστικότητα και η λειτουργικότητα ενός σχεδίου για 
εκείνην αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Συνδυάζει 
τις ιδέες, την τέχνη και την τεχνολογία, τις οποίες 
μετατρέπει σε δημιουργικές λύσεις, γι’ αυτό και την 
εμπιστεύονται πολλές start up επιχειρήσεις καθώς 
και ελεύθεροι επαγγελματίες για τον σχεδιασμό της 
εμπορικής και εταιρικής τους ταυτότητας. 

Τέλος, φροντίζει κάθε μήνα να μεταφέρει σωστά τις 
πληροφορίες μέσω των καλά σχεδιασμένων layout 
μηνιαίων περιοδικών, στα οποία κατέχει τη θέση του 
Art Director.
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Περισσότερα για τη Νάνσυ στο behance.net/vlontaki0b7e

H   Tau RSC πλατφόρμα διαδέχθηκε την πλατφόρ-
μα Tau330 με περισσότερες από 250 εγκατα-
στάσεις παγκοσμίως.  Τις επόμενες εβδομά-

δες, ένας μεγάλος παραγωγός ετικετών στην Ευρώπη 
θα έχει την τιμή να γίνει ο 100ος πελάτης του inkjet 
πιεστηρίου ετικετών με μελάνια UV Durst Tau 330 
RSC. Πολύ σύντομα το μηχάνημα θα παρέχει υψηλής 
ποιότητας παραγωγή ετικετών με απαράμιλλη παρα-
γωγικότητα και επίπεδα λειτουργίας.

Τεράστιο ενδιαφέρον δημιουργήθηκε όταν η Durst 
παρουσίασε αρχικά την πλατφόρμα Tau 330 RSC στην 
έκθεση Labelexpo 2017 στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. 
Οι επισκέπτες και οι ανταγωνιστές εξεπλάγησαν από 
τις υποσχέσεις της τεχνολογίας RSC του Durst όσον 
αφορά την ποιότητα εκτύπωσης και την απόδοση της 
παραγωγικότητας, με ανάλυση 1200x1200 dpi και τα-
χύτητα εκτύπωσης 80 γραμμικών μέτρων/λεπτό με 
όλα τα χρώματα.

Εννέα μήνες αργότερα και μετά από επιτυχημένη 
δοκιμή beta αυτής της νέας και πρωτοποριακής τε-
χνολογίας εκτύπωσης, η Durst ξεκίνησε την παρά-
δοση των πρώτων πιεστηρίων Tau 330 RSC. Έκτοτε, 
συνεχώς αυξανόμενοι αριθμοί παραγωγών ετικετών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους έχουν επιλέ-
ξει τη νέα πλατφόρμα αναφοράς σε UV inkjet: είτε το 
Durst Tau 330 RSC, είτε το πιο οικονομικό Tau 330 RSC 
E ή το νέο Tau RSCi.

Από τα μέσα του τρέχοντος έτους, η Durst συνεχί-
ζει τις εγκαταστάσεις με τα πρώτα πιεστήρια Tau RSCi 
330/420/510, τα οποία αποτελούν την τελευταία επέ-
κταση του χαρτοφυλακίου των πιεστηρίων της πλατ-
φόρμας Tau RSC της Durst.

Ο Helmuth Munter, Διευθυντής τμήματος Durst, 
Label & Flexible Packaging, δήλωσε: «Τα Tau 330 RSC 
και Tau 330 RSC E παρουσιάστηκαν πριν από δύο χρό-
νια και έθεσαν ένα νέο επίπεδο και σημείο αναφοράς 
στην εκτύπωση ετικετών. Τώρα με 100 εγκαταστάσεις 
σε όλο τον κόσμο αισθανόμαστε τιμή από την εμπι-
στοσύνη των ικανοποιημένων χρηστών στην πλατ-
φόρμα Durst Tau RSC. Είμαστε βέβαιοι - και το στηρί-
ζουμε στα συνεχή θετικά σχόλια των πελατών - ότι η 
αναβαθμισμένη πλατφόρμα Tau RSCi θα συνεχίσει να 
θέτει το σημείο αναφοράς για το μέλλον της βιομη-
χανικής ψηφιακής εκτύπωσης inkjet στη βιομηχανία 
ετικετών και συσκευασιών. "

100η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
DURST Tau RSC
Μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη της διάθεσης στην αγορά.

Η Durst θα γιορτάσει ένα ορόσημο με την 100η εγκατάσταση σε πελάτη της δοκιμα-
σμένης στην αγορά και εξαιρετικά επιτυχημένης τεχνολογικής πλατφόρμας Tau RSC, 
μόλις δύο χρόνια μετά την επιτυχή έναρξη της διάθεσης στην αγορά.
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Γιάννης Π. ΤριάνΤάφύλλού (ΤΟ ΑΤΟΜΟ)
ytriantafyllou@toatomo.info | www.toatomo.com

Να καταργήσουμε λοιπόν τη συσκευασία; 

Τ  ο 2020 ξεκίνησε κάπως όπως και οι προη-
γούμενες χρονιές, με τον μέσο Ευρωπαίο 
πολίτη να ανοίγει επτά συσκευασίες τη μέρα 

προσθέτοντας στον πλανήτη, ετησίως, περίπου 
157 κιλά (ανά άτομο) σε υλικά συσκευασίας που 
καταλήγουν στα σκουπίδια, δηλαδή περίπου το 
40% του συνόλου των οικιακών του απορριμμά-
των. Ήταν οι μέρες που εν πολλοίς συζητούσαμε 
για το μέλλον της συσκευασίας και την «ανάγκη» 
να την ...καταργήσουμε (σε διάφορες μορφές της) 
για «να επιβιώσει ο πλανήτης», μιας και το να μά-
θουμε να την χρησιμοποιούμε (και ανακυκλώνου-
με) σωστά δεν ήταν (πολιτικά) τόσο «πιασάρικο».

Κι ύστερα ήρθε ο κορονοϊός. Και άλλαξε τα πά-
ντα. Μέσα σε λίγες μέρες, η βιομηχανία της συ-
σκευασίας (αλλά και συνολικά οι δραστηριότητες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας), μετατράπηκαν από 
«πρόβλημα» σε λύση, ως απολύτως ουσιώδεις και 
απαραίτητες για την επιβίωση μας: «εν μία νυκτί» 
έπρεπε να στηθεί σε κάθε γωνιά του κόσμου ένα 
λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα που θα 
εξασφάλιζε ότι βασικά προϊόντα (τρόφιμα, φάρ-
μακα κλπ) θα συνεχίσουν να φτάνουν απρόσκοπτα 
σε εκατομμύρια σπίτι. (Για την ιστορία, η βιομη-
χανία συσκευασίας τροφίμων δημιουργεί ετήσιο 
κύκλο εργασιών 900 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμ-
φωνα με πρόσφατη έκθεση της McKinsey.)

Στη διάρκεια του πρώτου κύκλου της πανδημίας 
λοιπόν, είδαμε ενδιαφέρουσες αυξήσεις (και μει-
ώσεις) στην κατανάλωση διαφόρων προϊόντων 

και στις συσκευασίες που συνδέονται με αυτά. Η 
συσκευασία τροφίμων σημείωσε αύξηση ζήτη-
σης, λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας κυ-
ρίως που δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας 
αποθεμάτων στο σπίτι, με κυρίαρχα τα πλαστικά 
δοχεία, τόσο τα εύκαμπτα όσο και τα σκληρά, και 
τις κυματοειδείς συσκευασίες, κυρίως κουτιά. Αύ-
ξηση ζήτησης είχαμε επίσης και σε συσκευασίες 
υγειονομικής χρησης, για φάρμακα και συμπλη-
ρώματα διατροφής τα οποία είχαν αυξημένη 
ζήτηση κατά την περίοδο του lockdown. Τέλος, 
σημαντική ήταν και η αύξηση συσκευασιών δι-
ακίνησης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Μπορεί οι διαδικτυακές αγορές να είχαν ήδη αυ-
ξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η πανδημία 
όμως έστρεψε ακόμα περισσότερες εταιρείες σε 
διαδικτυακές πωλήσεις κάθε είδους προϊόντος.

Ενδιαφέρουσες αλλαγές έχουμε αρχίσει όμως 
να παρατηρούμε και στην σχεδίαση και τα υλικά 
των συσκευασιών: ενώ η κρατούσα σήμερα τάση 
περιστρεφόταν γύρω από τη βιωσιμότητα, τη 
χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και τον σχεδιασμό 
βελτιστοποιημένων συσκευασιών, που θα δημι-
ουργούν όλο και λιγότερα απορρίμματα, κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας το κυρίαρχο στοιχείο 
όλων έγινε η ασφάλεια. Η υγειονομική ασφάλεια 
και προς το προϊόν (εσωτερικά) αλλά και προς 
τους ανθρώπους που χειρίζονται τη συσκευασία 
(εξωτερικά) σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Έτσι, είδαμε σταδιακά το πλαστικό και 
άλλα υλικά των οποίων οι επιφάνειες ελαχιστο-

ποιούν την επιβίωση του ιού να επιστρέφουν στην 
καθημερινότητα μας ως ασφαλέστερα αλλά και ως, 
ειδικά το πλαστικό, υλικά που μπορούν να επεκτεί-
νουν τη διάρκεια ζωής και διατήρησης τροφίμων και 
φαρμακευτικών προϊόντων.

Κάτι τελευταίο: η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου από την μία και η γενικότερη οικονομική αβε-
βαιότητα δείχνει να έχει προκαλέσει στασιμότητα 
στις συσκευασίες για το λιανικό εμπόριο αλλά και 
στις B2B βιομηχανικές συσκευασίες. Λογικό κι επόμε-
νο, καθώς η μεταφορά της αγοραστικής μας παρου-
σίας online (και η επακόλουθη ραγδαία τεχνολογική 
εξέλιξη που την υποστηρίζει) μειώνει παγκοσμίως 
τα brick-and-mortar stores, τα σημεία λιανικής πώ-
λησης, άρα και όλες τις παρελκόμενες δραστηριότη-
τες, ανάμεσα τους και τις B2B πωλήσεις. Την επόμενη 
μέρα η εφοδιαστική αλυσίδα θα στηρίζεται όλο και 
περισσότερο σε αποθηκευτικούς χώρους και συστή-
ματα διανομής, παρά σε ράφια και βιτρίνες στην γω-
νία του δρόμου...

Πώς μπορεί η βιομηχανία συσκευασίας να προ-
σαρμοστεί στα νέα δεδομένα; Το νέο τοπίο απαιτεί 
μεν από τις εταιρείες να προσαρμόσουν τις στρα-
τηγικές τους αλλά δεν καταργεί τις διάφορες τάσεις 
που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται.

Κατ’ αρχήν, είναι σημαντική για το σύνολο της βι-
ομηχανίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, και τη βιο-
μηχανία της συσκευασίας μέσα σε αυτό, η αναδιορ-
γάνωση εταιρικών δομών και διαδικασιών ώστε να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης και 
να δημιουργηθούν μηχανισμοί κατανόησης, πρό-
βλεψης και αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστά-
σεις που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή τους 
λειτουργία. Παραδείγματος χάριν, να προγραμμα-
τίζουν τις αγορές πρώτων υλών και τα αποθέματα 
τους με τρόπο ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να 
λειτουργούν αν κλείσει κάποιος προμηθευτής τους ή 
ο εμπορικός δρόμος που τους συνδέει με αυτόν και 

να έχουν τον χρόνο και την ευελιξία να τον αντικατα-
στήσουν με άλλον. 

Μεγάλη σημασία έχει επίσης η έγκαιρη κατανόηση 
των τάσεων και απαιτήσεων των καταναλωτών, του 
τελικού πελάτη της συσκευασίας. Εδώ και κάποιους 
μήνες, οι καταναλωτές δείχνουν ένα νέο ενδιαφέ-
ρον για την υγιεινή προστασία των προϊόντων κατά 
τη μεταφορά τους, ενώ επίσης αυξάνουν σημαντικά 
τις αγορές τους μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Πόσο 
έτοιμος είναι άραγε ο κλάδος της συσκευασίας στη 
χώρα μας να εξυπηρετήσει την νέα αυτή πραγματι-
κότητα; 

Τέλος, η βιομηχανία επιβάλλεται να συνεχίσει με 
αμείωτο ρυθμό την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων συσκευασίας που θα εξασφαλίζουν μικρότερο 
κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη λειτουργική βιωσι-
μότητα και περισσότερη ασφάλεια στην κίνηση του 
προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για παράδειγ-
μα, η ευρύτερη χρήση στην τριτογενή συσκευασία 
stretch film με μικρότερο πάχος, εκτός από την μείω-
ση του κόστους, αυξάνει και την ασφάλεια κατά την 
διακίνηση των προϊόντων, επίσης, η δοκιμή χρήσης 
εύκαμπτης συσκευασίας (ευρείας χρήσης σήμερα σε 
τρόφιμα) σε περισσότερα διαφορετικά είδη μπορεί 
να προσφέρει, εκτός από την αυξημένη ασφάλεια και 
μείωση του κόστους της έως και στο μισό! 

Κοντολογίς, η περίοδος προσφέρεται για δοκιμές 
καθώς τώρα διαμορφώνονται επί της ουσίας τα μο-
ντέλα της επόμενης μέρας. Είναι μια ευκαιρία που 
δεν πρέπει να χαθεί για την αγορά μας. Το πιο ση-
μαντικό: είναι χρυσή περίοδος να μάθουμε τους αν-
θρώπους αφενός να χρησιμοποιούν σωστά τα προϊ-
όντα συσκευασίας αφετέρου μετά τη χρήση τους να 
μην τα θεωρούν σκουπίδια...

Υ.γ. All Pack, (Επετειακό) Τεύχος 100! Νιώθω (αν 
μη τι άλλο) κολακευμένος που φιλοξενεί στις σελίδες 
του και την δική μου (υπο)γραφή. Και εύχομαι να συ-
νεχίσουμε να το διαβάζουμε για πολλά χρόνια ακόμα, 
μέχρι τα 200 τεύχη για αρχή κι ακόμα παραπέρα!..
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Η  Kapelis Packaging έχει μεταφερθεί και λειτουρ-
γεί πλέον από τη νέα έδρα της σε καινούριες, 
ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, στον 

αριθμό 11 της οδού Ζήνωνος στο ΒΙ.ΠΑ. Κορωπίου.
Πρόκειται για ένα χώρο επιφάνειας περίπου 4.000 

τετραγωνικών μέτρων, σαφώς μεγαλύτερο από το 
χώρο ο οποίος χρησιμοποιούνταν τα τελευταία χρό-
νια στην προηγούμενη έδρα στην Παλλήνη. Τα νέα 
στάνταρ υγιεινής και ασφαλείας του κτηρίου και του 
περιβάλλοντα χώρου είναι πλέον πολύ υψηλά, εξα-
σφαλίζοντας αυξημένες δυνατότητες και μεγαλύτερη 
ευελιξία για την εταιρεία μας, ώστε να λειτουργούμε 
ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο ποιοτικά, πάντοτε με 
γνώμονα την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση 
των πελατών μας.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθούν μερικά από τα 
χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν στο νέο μας 
χώρο αυξημένη άνεση, λειτουργικότητα, ασφάλεια, 
υγιεινή και γενικότερα ένα περιβάλλον πιο φιλικό 
τόσο προς τους εργαζόμενους όσο και προς τους επι-
σκέπτες της εταιρείας:

● Εκτενής χώρος αποθήκης με ράφια παλετών 
βαρέως τύπου
● Σύγχρονοι χώροι γραφείων με ποιοτικό κεντρικό 
κλιματισμό
● Μόνιμη έκθεση μηχανημάτων και υλικών 
συσκευασίας, αυξημένης επιφάνειας
● Σημάνσεις δαπέδου αποθήκης, χώρου 
φορτοεκφόρτωσης, θέσεων parking και 
περιμετρικού χώρου
● Επιτοίχιες σημάνσεις, πληροφοριακές και 
ασφαλείας, σε όλους τους χώρους
● Σταθμοί εντομοπροστασίας συμπληρωματικά 
των σταθμών μυοκτονίας
● Αυτόματη θύρα εξόδου οχημάτων
● Σύστημα παρακολούθησης εξωτερικού 
χώρου και αυτοματισμοί εισόδου οχημάτων και 
προσωπικού/ επισκεπτών
● Ισχυρό σύστημα προστασίας και φύλαξης των 
εγκαταστάσεων
● Σύγχρονο αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 
και μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο

Η σημαντική αυτή επένδυση στις νέες μας εγκατα-
στάσεις, αποτελεί επιστέγασμα της πολυετούς προ-
σπάθειάς μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, πολλές φορές εν μέσω 
δύσκολων συγκυριών. Οι σχέσεις με τους συνεργάτες 
μας, οι οποίες στηρίζονται πάντα στον επαγγελματι-
σμό, τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία εκτίμηση, 
μας έδωσαν τη δύναμη και το κουράγιο όχι απλώς να 
αντέξουμε, αλλά να επιδιώκουμε διαρκώς να γινόμα-
στε καλύτεροι.

Συνεχίζουμε, με αισιοδοξία για το μέλλον!

Νέες Ιδιόκτητες 
Εγκαταστάσεις
της Kapelis Packaging
στο ΒΙ.ΠΑ Κορωπίου
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Σ  ε μια νέα επέν-
δυση εκτός των 
Ελληνικών συ-

νόρων προχώρησε ο 
Όμιλος Καράτζη εξα-
γοράζοντας πλειοψη-
φικό ποσοστό συμμε-
τοχής στην Γερμανική 
εταιρεία BSK & Lakufol 
Kunststoffe GmbH.

Με έδρα στο 
Henfenfeld της Γερ-
μανίας, η εταιρεία 
εξειδικεύεται στην πα-
ραγωγή πολυστρωμα-
τικών φιλμ ενσίρωσης 

τελευταίας τεχνολογίας, με συνεχή βελτίωση των 
υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων ειδών αγροτικής 
συσκευασίας. Ανάμεσα στα αγροτικά προϊόντα τα 
οποία παράγονται  στις εγκαταστάσεις της εται-
ρείας συγκαταλέγονται τα  Agra-stretch, Netfol, 
SILAPAC, SilaECO Power Net και SILAPRESS, ενώ 
παράλληλα παρέχονται λύσεις και για βιομηχανι-
κές συσκευασίες.

Η προσθήκη της παραγωγικής δυναμικότη-
τας της βιομηχανικής  μονάδας  της BSK & Lakufol 
Kunststoffe αναμένεται να προσδώσει ουσιαστικά 
οφέλη σε εμπορικό επίπεδο καθώς διαμορφώνει 
νέες συνθήκες για την τοποθέτηση του Ομίλου σε 
ένα μεγαλύτερο πλαίσιο προϊοντικών προτάσεων. 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος  Καράτζη  προχώρη-
σε σε μια ακόμη αναβάθμιση του μηχανολογικού 

του εξοπλισμού επενδύοντας στην εγκατάσταση 
ενός extruder τελευταίας τεχνολογίας του οίκου 
Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera SpA. Η ανω-
τέρω επένδυση έρχεται να προσθέσει 4.500 τόνους 
παραγωγής, στην ήδη υπάρχουσα δυναμικότητα της 
BSK & Lakufol Kunststoffe, σε ετήσια βάση.

Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του 
ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για περαιτέρω 
ισχυροποίηση της  βιομηχανικής και εμπορικής του 
παρουσίας στις διεθνείς  αγορές ειδών  συσκευασίας. Η 
Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να  παρακολουθεί προ-
σεκτικά τις εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηριοποιεί-
ται  παραμένοντας  προσηλωμένη  στην απρόσκοπτη 
υλοποίηση του επενδυτικού της προγραμματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την Travelworks Public Relations (Γεωργία Ράπτη, 
+30 6940412178, rapti@travelworks.gr)

Ο Όμιλος Καράτζη εξαγοράζει 
πλειοψηφικό ποσοστό στην Γερμανική 
εταιρεία ειδών συσκευασίας
BSK & Lakufol Kunststoffe

Σ  ε νέα κατηγορία επεκτάθηκε η πρω-
τοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς 
πρόσφατα εντάχθηκε το 63ο μέλος 

της, η εταιρεία Forlabels. Ειδικότερα, η 
Forlabels/ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗ-
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ιδρύθηκε το 1986 και δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των αυτοκόλλητων 
ετικετών σε ρολό, των shrink sleeve και της 
εύκαμπτης συσκευασίας, προσφέροντας 
λύσεις και εφαρμογές συσκευασίας σε όλες 
τις κατηγορίες προϊόντων, όπως, τρόφιμα, 
ποτά, αγροτικά προϊόντα, φαρμακευτικά, 
είδη ατομικής φροντίδας, χημικά κ.ά. 

Συμπληρώνοντας πάνω από 3 δεκαετίες 
στην αγορά, η Forlabels συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 
στο Σχηματάρι Βοιωτίας έχοντας ως όραμα 
και αποστολή την αριστεία και τη συνεχή 
βελτίωση, εξελίσσοντας τα καθιερωμένα 
μοντέλα. Το νέο μέλος της πρωτοβουλίας 
αυξάνει συνεχώς τον κύκλο εργασιών του 
και τον αριθμό των εργαζομένων του, δρα-
στηριοποιείται έντονα σε ενώσεις και συν-
δέσμους που αφορούν τον κλάδο ενώ απο-
σπά τακτικά σημαντικές βραβεύσεις.

Η εταιρεία 
Forlabels
νέο μέλος της 
πρωτοβουλίας 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
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Κ  αθώς η παγκόσμια οικονομία βαδίζει προς ένα 
κυκλικό μοντέλο, η ζήτηση για πιο βιώσιμα, 
υπεύθυνα προϊόντα σε όλη την αλυσίδα αξίας 

αυξάνεται παράλληλα. Η εταιρεία μας εργάζεται στα-
θερά για την περαιτέρω συμβολή της εύκαμπτης συ-
σκευασίας στο σκοπό αυτό, υποστηρίζοντας παράλ-
ληλα τους πελάτες μας με φιλικές προς το περιβάλλον 
συσκευασίες για τα προϊόντα τους. Οι BIO-based λύ-
σεις συσκευασίας που έχουμε σχεδιάσει, προσφέρουν 
υψηλή αποδοτικότητα και λειτουργικότητα, ενώ συγ-
χρόνως έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Η αντικατάσταση των συμβατικών πλαστικών με 
BIO-based υλικά έχει άμεσες θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και το όφελος έγκειται στον τρόπο παρα-
γωγής τους. Ενώ τα συμβατικά πλαστικά φιλμ χρη-
σιμοποιούν πρώτες ύλες που προέρχονται από ορυ-
κτά, τα BIO-based υλικά αντιθέτως προέρχονται από 
ανανεώσιμες  πηγές. Επιπλέον,  κατά τη διάρκεια  της 
παραγωγής τους, τα BIO-based πλαστικά συλλέγουν 
CO2 από την ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Ταυτόχρονα, οι δομές με BIO-based πλαστικά μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν. Σε συνδυασμό με την τεχνο-
λογία X-CYCLE, οι λύσεις BIO-based είναι επίσης έτοι-
μες προς ανακύκλωση, κατάλληλες για τα κανάλια 
ανακύκλωσης πολυαιθυλενίου και πολυολεφινών.

Η μετάβαση σε BIO-based εναλλακτικές είναι απλή 
και δεν επηρεάζει την ποιότητα ούτε την αποτελεσμα-
τικότητα της συσκευασίας. Διαθέτοντας τα ίδια χαρα-
κτηριστικά  και τις ίδιες προστατευτικές ιδιότητες με 

τις συμβατικές  δομές  εύκαμπτων υλικών, μπορούν 
να προσαρμοστούν κατά περίπτωση, για τη διατήρη-
ση της φρεσκάδας και την κάλυψη μεγάλου εύρους 
προδιαγραφών για λειτουργικότητα και άψογη εμφά-
νιση της συσκευασίας στο ράφι.

Το τεχνικό  τμήμα της Χατζόπουλος  Α.Ε. θα σας 
υποστηρίξει  κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας, επι-
λέγοντας τη βέλτιστη  δομή  για  το προϊόν σας και 
για να επιτύχετε υψηλά ποσοστά  σε ΒΙΟ-based πε-
ριεκτικότητα του υλικού  συσκευασίας. Έτσι θα  μπο-
ρείτε  να επικοινωνήσετε και πάνω στη συσκευασία 
τα χαρακτηριστικά της δομής ή και το λογότυπο «I’m 
green», που θα κάνει την συσκευασία να ξεχωρίσει 
ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Η εταιρία μας διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων προς μια κυκλική οικονομία. Μαζί με τις λύ-
σεις συσκευασίας χωρίς μέταλλο και την ανακυκλώσι-
μη σειρά X-CYCLE, τα νέα BIO-based υλικά που έχουμε 
αναπτύξει απευθύνονται σε εταιρίες με ξεκάθαρο περι-
βαλλοντικό όραμα, που θέλουν να κάνουν το επόμενο 
βήμα στη βιωσιμότητα των συσκευασιών τους.

Πληροφορίες: info@hatzopoulos.gr

BIO-based συσκευασίες 

I'M GREEN
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Σ  τροφή στα τυποποιημένα/συσκευασμένα 
τρόφιμα έχει κάνει ο Έλληνας καταναλωτής 
διατηρώντας μία συνήθεια που  υιοθέτησε τις 

περασμένους μήνες, λόγω της πανδημίας του κορο-
νοϊού και των μέτρων  περιορισμού κυκλοφορίας. 
Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Παναγιώτης 
Μπορέτος, εμπορικός διευθυντής και αναπληρωτής 
διευθύνων  σύμβουλος της  εταιρείας ερευνών  αγο-
ράς IRI Hellas, μπορεί  τα βασικά  κριτήρια επιλογής 
τροφίμων από τους καταναλωτές να αποτελούσαν 
στο παρελθόν η  ποιότητα και  η τιμή ωστόσο η εικόνα 
έχει αλλάξει  ριζικά  και  πλέον  στα  βασικά κριτήρια 
επιλογής περιλαμβάνονται η υγιεινή και ασφάλεια. Η 
τάση αυτή συνδέεται ξεκάθαρα με την πανδημία του 
COVID-19, καθώς οι καταναλωτές όλο το προηγούμε-
νο διάστημα αναζητούσαν κυρίως προϊόντα συσκευ-
ασμένα/τυποποιημένα, ασφαλή και εύκολα να απο-
θηκευτούν στο σπίτι για αρκετό διάστημα.

Παράλληλα απέφευγαν να αγοράζουν τα χύμα 
προϊόντα καθώς θεωρούσαν ότι ήταν περισσότερο 
εκτεθειμένα στον κίνδυνο. Αυτή η τάση εκτιμάται ότι 
θα διατηρηθεί από τους καταναλωτές το επόμενο 
διάστημα, κυρίως για λόγους ασφάλειας αλλά και ευ-
κολίας. Είναι ενδεικτικό ότι από τις μετρήσεις της IRI 
προκύπτει πως η κατηγορία του συσκευασμένου τυ-
ριού παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις σε όγκο κατά 
19,2% το πρώτο τετράμηνο του 2020 συγκριτικά με 
το αντίστοιχο περυσινό ενώ η αντίστοιχη κατηγορία 
του πάγκου αύξηση κατά 4%. Το ίδιο διάστημα τα συ-
σκευασμένα αλλαντικά παρουσίασαν αύξηση κατά 
11,1% ενώ του πάγκου κατά 3,1% σε όγκο.

Μια άλλη τάση στο οργανωμένο λιανεμπόριο που 
φαίνεται πως παγιώνεται είναι οι ηλεκτρονικές (on-
line) αγορές του καταναλωτή. Όπως αποδεικνύεται 

από πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου 
Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου με την λήξη της 
καραντίνας οι καταναλωτές δεν επέστρεψαν αυτόμα-
τα στο φυσικό δίκτυο των καταστημάτων, αλλά συ-
νέχισαν να αγοράζουν online, δείχνοντας αυξημένη 
εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό κανάλι. Συγκεκριμένα, 
στο σύνολο του Μαΐου (εβδομάδα 18 έως 22) ο ρυθ-
μός ανάπτυξης ήταν 107% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019 και παραπάνω από τετραπλάσιος 
από την αρχή του 2020.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Μπορέτος, η επόμενη μέρα βρίσκει τις αλυσίδες σού-
περ μάρκετ να προχωρούν σε επενδύσεις με επίκε-
ντρο τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. «Η μεγάλη 
έκρηξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων την περίοδο 
του lockdown ανάγκασε τις αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ να επισπεύσουν τις επενδύσεις στα ηλεκτρονικά 
τους καταστήματα βελτιώνοντας τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες τους, οι οποίες αρχικά είχαν απογοητεύ-
σει τους καταναλωτές, κυρίως λόγω των μεγάλων 
καθυστερήσεων στην παράδοση των προϊόντων» 
σημειώνει ο κ. Μπορέτος.  Προσθέτει επίσης, ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στο κανάλι των σούπερ μάρκετ 
θα μεγαλώσει περαιτέρω και ίσως καταφέρει να δια-
τηρήσει ποσοστό 80% από αυτό που κέρδισε το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Σε αυτό το πλαίσιο οι επενδύσεις 
των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στα ηλεκτρονικά τους 
καταστήματα αποτελούν μονόδρομο.

Αύξηση τζίρου 5,3% στα σούπερ μάρκετ εφέτος

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για την πορεία της 
αγοράς, το 2020 αναμένεται να κλείσει για τα σού-
περ μάρκετ στην Ελλάδα με αύξηση τζίρου κατά 
5,3%, εάν δεν υπάρξει δεύτερο κύμα COVID19 το 

Στροφή του Έλληνα καταναλωτή 
στα τυποποιημένα τρόφιμα για 
λόγους ασφάλειας - Πάνω από 5% 
«τρέχει» η ανάπτυξη των σούπερ 
μάρκετ το 2020 

φθινόπωρο. Με βάση αυτό το σενάριο τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη θα καταγράψουν οι πωλήσεις της κατηγο-
ρίας καθαριστικά σπιτιού 8,9%, τα είδη προσωπικής 
υγιεινής και φροντίδας 6,7% και τα τρόφιμα 5,1%.  
Εάν υπάρξει και δεύτερο κύμα κορονοϊού στην Ελλά-
δα το φθινόπωρο, τότε το 2020 θα κλείσει με μεγα-
λύτερη αύξηση του τζίρου, κατά 8,1%, σε σύγκριση 
με το 2019. Με βάση αυτό το σενάριο τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη πωλήσεων αναμένεται να παρουσιάσουν 
τα είδη φροντίδας για το σπίτι 11,6%, τα είδη ατομι-
κής φροντίδας 9,2% και τα τρόφιμα 8%. Επίσης, σε 
περίπτωση δεύτερου κύματος κορονοϊού στη χώρα, 
η αντίδραση των καταναλωτών εκτιμάται ότι θα έχει 
ηπιότερη μορφή σε σχέση με αυτή που καταγράφηκε 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Σημειώνεται  ότι από τις αρχές του έτους έως τις 7 
Ιουνίου 2020 οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ (Ηπει-
ρωτική Ελλάδα και Κρήτη, μη συμπεριλαμβανομένων 

νησιών) με βάση τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών 
αγοράς IRI για τις ταχυκίνητες κατηγορίες, έχουν αυ-
ξηθεί κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019. 

Την εβδομάδα που τελειώνει στις 7 Ιουνίου 2020 
οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ σε αξία ανήλθαν σε 
119,39 εκατ. ευρώ έναντι 113,23 εκατ. ευρώ την αντί-
στοιχη περυσινή (9 Ιουνίου 2019) σημειώνοντας αύ-
ξηση 5,4%. Στις 340 κατηγορίες προϊόντων προϊόντων 
που πωλούνται εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ 
(μη συμπεριλαμβανομένων προϊόντων μεταβλητού 
βάρους), 168 ήταν τρόφιμα (ανάπτυξη πωλήσεων σε 
αξία 7,6%), 41 προϊόντα νοικοκυριού (-1% ανάπτυξη 
πωλήσεων σε αξία) 45 προϊόντα προσωπικής υγιεινής 
(2% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία) και 86 όλα τα άλλα 
(ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία 1,5%). Επί του συνολικού 
τζίρου η συμμετοχή της Αθήνας ανήλθε σε 52,3% ενώ 
της Θεσσαλονίκης σε 10,4%.
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Ο  ι επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στις 
ελληνικές εξαγωγές και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 

βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συ-
νέλευσης του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων 
(ΠΣΕ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τους συμμετέχοντες απασχόλησαν τα νέα δεδομέ-
να, αλλά και οι προκλήσεις που αναδύονται από την 
πανδημία, ενώ τονίσθηκαν οι αντοχές που επέδειξαν 
οι ελληνικές εξαγωγές κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως 
μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για την ανάκαμ-
ψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώθηκε πως μετά το ιστορικό ρεκόρ που πέτυ-
χαν πέρυσι οι εξαγωγές, φθάνοντας στα 33,8 δισ. ευρώ, 
κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική και κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, στο πρώτο τετρά-
μηνο του 2020, δηλαδή στο διάστημα Ιανουαρίου –
Απριλίου, πέτυχαν, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, 
να κλείσουν σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας άνοδο 
1,1%, και φθάνοντας στο ποσό των 7,69 δισ. ευρώ.

Ειδική μνεία έγινε στις εντυπωσιακές επιδόσεις που 
καταγράφει η κατηγορία των τροφίμων και των οπω-
ροκηπευτικών. Όπως επισημάνθηκε, η καταναλωτική 
φρενίτιδα που κατέβαλε τον πλανήτη ευνόησε τους 
«θησαυρούς της ελληνικής γης», οι οποίοι υπερτερούν 
σε ποιότητα, ασφάλεια και διατροφικά χαρακτηριστικά.

Προτάσεις 

Η γενική συνέλευση κατέληξε επίσης σε συγκεκρι-
μένες προτάσεις για την επανεκκίνηση των ελληνικών 
εξαγωγών και εξουσιοδότησε την πρόεδρο, Χριστίνα 
Σακελλαρίδη να τις υποβάλλει στα αρμόδια υπουρ-
γεία. Οι προτάσεις είναι οι εξής:

1. Αποκλιμάκωση φόρων και εισφορών 

2. Ενεργοποίηση  της  Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Ο ρόλος της είναι πολύ  σημαντικός  ειδικά για την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι 
αναλαμβάνει την εγγυοδοσία των δανείων έναντι 
των Τραπεζών. 

3. Παροχή κινήτρων για την εκμάθηση εξαγωγικών 
δεξιοτήτων σε ανέργους από εξαγωγικούς φορείς, 
οι οποίοι διαθέτουν  την τεχνογνωσία και  την  πεί-
ρα. Μέσα από  την αξιοποίηση των  κονδυλίων  του  
ΕΣΠΑ, μπορεί να χρηματοδοτηθούν τέτοιες δράσεις 
που μπορεί να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα  
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

4. Επιστροφή στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της πα-
ρακράτησης του 0,6% επί του τζίρου των τραπεζικών 
συναλλαγών που εκτελούν για εισαγωγές και εξαγωγές 

5. Συντονισμός και συνεργασία του υπουργείου 
Εξωτερικών, αλλά και των συναρμόδιων υπουργεί-
ων, με φορείς όπως το Enterprise Greece και ο ΟΑΕΠ, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία και οι πόροι προς όφελος των 
εξαγωγικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

6. Υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας για την κα-
θιέρωση του Brand Name των ελληνικών προϊόντων 

7. Κίνητρα για την δημιουργία εξαγωγικών Cluster, 
όπου θα ενταχθούν οι μικρές επιχειρήσεις 

Τέλος, η γενική συνέλευση αποφάσισε, με αφορμή 
τον εορτασμό 75 χρόνων από την ίδρυση του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, να πραγματοποιηθεί 
διεθνές συνέδριο τον προσεχή Σεπτέμβριο, σε ψηφι-
ακή μορφή.

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ: Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 
ΦΡΕΝΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΟΥΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ», ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Χαΐτογλου Α.Ε. Γραφικών Τεχνών

Η κυρία Ντενίζ Χαΐτογλου, Διευθύνουσα Σύμβου-
λος της εταιρείας: Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι 
με την νέα μας επένδυση. Μας προσφέρει σχεδόν 
διπλάσια ταχύτητα παραγωγής και υψηλότερη ποιό-
τητα εκτύπωσης. Εκτυπώνει με νέα μελάνια χαμηλής 
μετανάστευσης και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη 
συνεργασία με επώνυμα brands τόσο στη χώρα μας 
όσο και στο εξωτερικό όπου αναλαμβάνουμε την δη-
μιουργία νέων απαιτητικών εργασιών συσκευασίας.

Ο κ. Πέτρος Δέλκος, Υπεύθυνος Παραγωγής Ερ-
γοστασίου: Η νέα μηχανή μας Durst RSC προσφέρει 
μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης των 52 μέτρων/λεπτό 
με μελάνια LM έχοντας ως αποτέλεσμα την πιο γρή-
γορη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η ανάλυση 
εκτύπωσης είναι πρωτοφανής με κεφαλές inkjet στα 

1200x1200 dpi και μέγεθος σταγόνας μελανιού UV 
στα 2 picoliter,   αποτυπώνει φωτογραφική ποιότη-
τα εκτύπωσης στο χαρτί και αποδίδει  εξαιρετικά τα 
αρχεία των πελατών μας. Τα κείμενα με μικρό μέγε-
θος γραμματοσειράς αποδίδονται άψογα. Η μηχανή 
χρησιμοποιεί νέα μελάνια που εκτυπώνουν φωτεινά 
γυαλιστερά χρώματα με αντοχή στο χρόνο. H μηχα-
νή έχει 6 χρώματα και το λευκό είναι πιο αδιάφανο 
με άριστα αποτελέσματα σε διάφανα υλικά. Γενικά 
οι βελτιώσεις στην Tau RSC είναι πολλές, η απόδοση 
ταχύτερη, ποιοτικότερη και μας διευκολύνει αφάντα-
στα στο να παραδίδουμε ακόμη καλύτερες εργασίες 
σε πιο σύντομους χρόνους. Η προετοιμασία και δια-
χείριση των παραγγελιών γίνεται εύκολα από το νέο 
λογισμικό DURST WORKFLOW LABEL με δυνατότητα 
μεταβλητών δεδομένων και πολλαπλών αλλαγών.

Από  την  εταιρεία  Χαΐτογλου  Α.Ε.  Γραφικών Τεχνών, μετά  την  εγκατάσταση  και λει-
τουργία του νέου ψηφιακού  πιεστηρίου  εκτύπωσης  ετικετών και  συσκευασίας, του 
Durst RSC-E LM  λάβαμε  και  δημοσιεύουμε  τις  ακόλουθες δηλώσεις:

Integrated Printing Solutions

Durst Tau 330 RSC/RSC-Ε 
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 
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Κ  αινούρια σελίδα για την QUBBER Inspection 
Systems που σύντομα αφήνει τον χώρο που 
είχε τα τελευταία χρόνια. Μετά την επιτυχημέ-

νη εισαγωγή της εταιρείας στο χώρο της γαλακτοβιο-
μηχανίας με ολοκληρωμένα συστήματα μέχρι και 10 
καμερών, η QUBBER Inspection Systems προχωρά σε 
μια επενδυτική κίνηση που σχεδίαζε καιρό. 

Συναισθανόμενη τις προκλήσεις της εποχής η εται-
ρεία επενδύει τη δεδομένη χρονική στιγμή με ευθύνη 
και στόχο την πρόσβαση των βιομηχανιών εμφιάλω-
σης νερών, αναψυκτικών, τροφίμων, φαρμάκων και 
λοιπών καταναλωτικών ειδών σε καινοτόμες λύσεις 
οπτικού ποιοτικού ελέγχου.

 Ο  καθημερινός  έλεγχος  πάνω  από 9.700.000 
προϊόντων στην Ελλάδα και 3.850.000 στο εξωτερικό 
καθώς και οι νέες συνεργασίες  δημιούργησαν  απαι-
τήσεις τόσο για χώρους όσο και για προσωπικό και 
οδήγησαν στην μετακόμιση της έδρας της εταιρεί-
ας και την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου χώρου. 
Πρόκειται για ένα μοναδικό χώρο 500 τ.μ., σε συνο-
λική έκταση 1500 τ.μ., τον οποίο επέλεξε η εταιρεία 
στην  περιοχή  Διμηνίου Βόλου για να συνεχίσει τις 
αυξανόμενες δραστηριότητες της.

Ο νέος υπό κατασκευή χώρος εξασφαλίζει όλες 
τις δυνατές  παροχές  για το δυναμικό και τους επι-
σκέπτες της εταιρείας. Ο κυρίαρχος σχεδιασμός με 
τις μεγάλες επιφάνειες και τα δυναμικά χρώματα της 

Νέα εποχή για τη QUBBER 
Inspection Systems!

εταιρείας είναι εμπνευσμένος από τις αρχές της ομα-
δικότητας αλλά και του πάθους για απόδοση που δια-
πνέουν τη φιλοσοφία της QUBBER Inspection Systems. 

Παράλληλα, η διαρκής επικέντρωση στη βιομηχανία 
και τις ανάγκες της υπογραμμίζεται από τις σχετικές 
εικόνες που διακοσμούν τους εσωτερικούς χώρους 
θυμίζοντας σε κάθε επισκέπτη το όραμα της QUBBER 
Inspection Systems.  Με διπλάσιο χώρο παραγωγής, 
χώρο εκπαίδευσης, θέσεις στάθμευσης και εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας αναμένεται να αποτελέσει την 
ιδανική στέγη για την λειτουργία της επιχείρησης.

Σύντομο προφίλ QUBBER Inspection Systems:

Η QUBBER Inspection Systems είναι μια εταιρεία 
τεχνολογίας, με πάνω από 15 χρόνια παρουσίας στο 
χώρο, απολύτως εξειδικευμένη στη σχεδίαση και κα-
τασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων Μηχανικής 
Όρασης  για τον in-line  ποιοτικό  έλεγχο  πλήθους  
προϊόντων στις γραμμές παραγωγής. Η τεχνολογική 
αρτιότητα των  συστημάτων σε συνδυασμό με την 
υψηλή σχέση απόδοσης  προς  κόστος, καθώς  και η 
σχέση εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους πελάτες 
της είναι οι παράγοντες που την κάνουν να ξεχωρίζει.

QUBBER Inspection Systems
Συστήματα ελέγχου και Μηχανικής Όρασης
Σειρήνων 11, Βόλος
Τ: 2421090165 
e: main@qubbervision.com
w: www.qubbervision.com
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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.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΣΕ 
Softprint® ΤΗΣ TESA  
ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΥΠΏΣΗ
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα εκτύ-
πωσης σε συνδυασμό με τα βέλτιστα επίπεδα από-
δοσης της διαδικασίας, απαιτούν ειδικά προσαρμο-
σμένες ταινίες τοποθέτησης κλισέ. Η σειρά ταινιών 
Softprint® της tesa παρέχει ξεχωριστές γραμμές 
προϊόντων για φλεξογραφικούς εκτυπωτές που καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, θα βρείτε στη σειρά 
Softprint® της tesa την κατάλληλη γκάμα προϊόντων 
για τοποθέτηση κλισέ.

Παραδοσιακά, οι αφρώδεις ταινίες τοποθέτησης κλι-
σέ χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες πάχους: 380 μm / 
15 mil για εκτύπωση ετικετών (στενό ρολό) και 500 
μm / 20 mil για εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών 
(φαρδύ ρολό). Σήμερα, οι πελάτες αποφασίζουν εξα-
τομικευμένα ποια κατηγορία προσφέρει τα περισσό-
τερα οφέλη για τις διαδικασίες τους.

Η σειρά ταινιών Softprint® της tesa διαθέτει και τις 
δύο κατηγορίες πάχους σε ένα εξίσου υψηλό επίπεδο 
ποιότητας από πλευράς αποτελεσμάτων εκτύπωσης 
και συγκολλητικών ιδιοτήτων.

BY YOUR SIDE

ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΣΕ ΓΙΑ ΕΚΤΎΠΏΣΗ  
ΕΎΚΑΜΠΤΏΝ ΣΎΣΚΕΎΑΣΙΏΝ

Μια ολοκληρωμένη σειρά για υψηλή απόδοση  
στη φλεξογραφική εκτύπωση!
Ταινίες τοποθέτησης κλισέ Softprint® της tesa με υψηλής ποιότητας αφρώδεις  
φορείς για τις υψηλότερες απαιτήσεις στη φλεξογραφική εκτύπωση.

tesa.gr
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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

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.
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ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΥΠΏΣΗ
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα εκτύ-
πωσης σε συνδυασμό με τα βέλτιστα επίπεδα από-
δοσης της διαδικασίας, απαιτούν ειδικά προσαρμο-
σμένες ταινίες τοποθέτησης κλισέ. Η σειρά ταινιών 
Softprint® της tesa παρέχει ξεχωριστές γραμμές 
προϊόντων για φλεξογραφικούς εκτυπωτές που καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, θα βρείτε στη σειρά 
Softprint® της tesa την κατάλληλη γκάμα προϊόντων 
για τοποθέτηση κλισέ.

Παραδοσιακά, οι αφρώδεις ταινίες τοποθέτησης κλι-
σέ χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες πάχους: 380 μm / 
15 mil για εκτύπωση ετικετών (στενό ρολό) και 500 
μm / 20 mil για εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών 
(φαρδύ ρολό). Σήμερα, οι πελάτες αποφασίζουν εξα-
τομικευμένα ποια κατηγορία προσφέρει τα περισσό-
τερα οφέλη για τις διαδικασίες τους.

Η σειρά ταινιών Softprint® της tesa διαθέτει και τις 
δύο κατηγορίες πάχους σε ένα εξίσου υψηλό επίπεδο 
ποιότητας από πλευράς αποτελεσμάτων εκτύπωσης 
και συγκολλητικών ιδιοτήτων.
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Μια ολοκληρωμένη σειρά για υψηλή απόδοση  
στη φλεξογραφική εκτύπωση!
Ταινίες τοποθέτησης κλισέ Softprint® της tesa με υψηλής ποιότητας αφρώδεις  
φορείς για τις υψηλότερες απαιτήσεις στη φλεξογραφική εκτύπωση.
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μm / 20 mil για εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών 
(φαρδύ ρολό). Σήμερα, οι πελάτες αποφασίζουν εξα-
τομικευμένα ποια κατηγορία προσφέρει τα περισσό-
τερα οφέλη για τις διαδικασίες τους.

Η σειρά ταινιών Softprint® της tesa διαθέτει και τις 
δύο κατηγορίες πάχους σε ένα εξίσου υψηλό επίπεδο 
ποιότητας από πλευράς αποτελεσμάτων εκτύπωσης 
και συγκολλητικών ιδιοτήτων.

BY YOUR SIDE

ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΣΕ ΓΙΑ ΕΚΤΎΠΏΣΗ  
ΕΎΚΑΜΠΤΏΝ ΣΎΣΚΕΎΑΣΙΏΝ

Μια ολοκληρωμένη σειρά για υψηλή απόδοση  
στη φλεξογραφική εκτύπωση!
Ταινίες τοποθέτησης κλισέ Softprint® της tesa με υψηλής ποιότητας αφρώδεις  
φορείς για τις υψηλότερες απαιτήσεις στη φλεξογραφική εκτύπωση.
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Λύσεις που ξεπερνούν την απλή ταινία 
Ως κορυφαίος προμηθευτής συγκολλητικών λύσεων στην παγκόσμια αγορά, είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης στη 
φλεξογραφική εκτύπωση, έχοντας μια ολοκληρωμένη γνώση της εφαρμογής κλισέ από την ανάπτυξη έως την παραγωγή 
και τις πωλήσεις.

Για να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης, θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη και να συντονίζονται σωστά όλοι οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρεάζουν την παραγωγή. Για το λόγο 
αυτό, η συλλογή tesa Softprint® παρέχει μια ευρεία γκάμα αυτοκόλλητων πακέτων για να προσφέρει σε κάθε εκτυπωτή 
την καλύτερη ταινία τοποθέτησης κλισέ για τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του. 

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή ποιότητά τους καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες και υπόκεινται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι παραπάνω 
τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα παρέχονται από όσα γνωρίζουμε βάσει της πρακτικής μας εμπειρίας. Θεωρούνται ως μέσες τιμές και δεν είναι κατάλληλες για μια προδια-
γραφή. Επομένως, η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή ικανότητας 
για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει εάν το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό και κατάλληλο για τη μέθοδο εφαρμογής 
του χρήστη. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα χαρεί να σας υποστηρίξει.

Εκτεταμένη υποστήριξη  
από το Τμήμα Έρευνας  
& Ανάπτυξης 
Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας στο Τμήμα Έρευνας & Ανά-
πτυξης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων συ-
γκολλητικών λύσεων για το ευρύ φάσμα των απαιτήσεων 
της βιομηχανίας φλεξογραφικών εκτυπώσεων. 

Σχεδιασμός προϊόντων CLASSIC 
• Εύκολος χειρισμός ταινιών με ενισχυτικό φιλμ PET 
•  Μεγάλη γκάμα σειράς προϊόντων για εξατομικευμένες  

απαιτήσεις

Σχεδιασμός προϊόντων FLEX
Ευθυγραμμισμένος σχεδιασμός προϊόντος για απαιτητικές 
εφαρμογές μανικιού π.χ.
• Μανίκια με λεπτά τοιχώματα 
• Γδαρμένες επιφάνειες μανικιών

Διαρκής συνεργασία για την επίλυση 
των προκλήσεων του κλάδου 
Η αφοσιωμένη μας ομάδα flexo με περισσότερους από 100 
ειδικούς είναι δίπλα σας προτείνοντας λύσεις που βελτιστο-
ποιούν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σας, με στόχο να βελτιω-
θεί η συνολική απόδοση. Συχνά προσκαλούμε πελάτες στις 
εγκαταστάσεις μας για να συζητάμε συγκεκριμένες ανά-
γκες για το προϊόν και κάνουμε δοκιμές σε εξατομικευμένες 
απαιτήσεις.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην ποιότητα εκτύπωσης, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας της διαδικα-
σίας, απαιτούν προσαρμοσμένο σχεδιασμό ταινίας τοποθέτησης κλισέ. Η σειρά προϊόντων tesa Softprint® παρέχει δύο 
σχέδια προϊόντων, CLASSIC και FLEX, προσφέροντας εξειδικευμένες δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στη διαδικασία.
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Επεξήγηση προϊόντος

FE FE-X

Πολύ χαμηλής πρόσφυσης κόλλα για εύκολη 
στερέωση κλισέ και αποσυναρμολόγηση. Ασφαλής 
συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση ανύψωσης των 
άκρων σε καθαρές και τυποποιημένες συνθήκες.

SEC-X

Χαμηλής πρόσφυσης κόλλα για εύκολη στερέωση 
κλισέ και αποσυναρμολόγηση. Ασφαλής συγκόλληση 
με εξαιρετική αντίσταση στην ανύψωση άκρων σε 
καθαρές και τυποποιημένες συνθήκες.

SLM TP TP-X

Μεσαίας πρόσφυσης κόλλα για αξιόπιστη στερέωση 
του κλισέ στις περισσότερες συνθήκες. Ασφαλής 
συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση ανύψωσης 
των άκρων ειδικά σε συνθήκες ζέστης και υψηλής 
υγρασίας.

STM

Κόλλα υψηλής αντοχής για στερέωση κλισέ  
σε λερωμένες επιφάνειες και κρύες συνθήκες. 
Ασφαλής συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση  
ανύψωσης των άκρων.

FLEX
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των άκρων ειδικά σε συνθήκες ζέστης και υψηλής 
υγρασίας.

STM

Κόλλα υψηλής αντοχής για στερέωση κλισέ  
σε λερωμένες επιφάνειες και κρύες συνθήκες. 
Ασφαλής συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση  
ανύψωσης των άκρων.
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Βήματα για βέλτιστη τοποθέτηση κλισέ

Συνθήκες αποθήκευσης
•  23°C / 73°F και 55% σχετ. 

υγρασία 

•  Όχι άμεση έκθεση  
στο ηλιακό φως 

•  Όχι έκθεση σε νερό

ειδήσεις
Λύσεις που ξεπερνούν την απλή ταινία 
Ως κορυφαίος προμηθευτής συγκολλητικών λύσεων στην παγκόσμια αγορά, είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης στη 
φλεξογραφική εκτύπωση, έχοντας μια ολοκληρωμένη γνώση της εφαρμογής κλισέ από την ανάπτυξη έως την παραγωγή 
και τις πωλήσεις.

Για να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης, θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη και να συντονίζονται σωστά όλοι οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρεάζουν την παραγωγή. Για το λόγο 
αυτό, η συλλογή tesa Softprint® παρέχει μια ευρεία γκάμα αυτοκόλλητων πακέτων για να προσφέρει σε κάθε εκτυπωτή 
την καλύτερη ταινία τοποθέτησης κλισέ για τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του. 

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή ποιότητά τους καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες και υπόκεινται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι παραπάνω 
τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα παρέχονται από όσα γνωρίζουμε βάσει της πρακτικής μας εμπειρίας. Θεωρούνται ως μέσες τιμές και δεν είναι κατάλληλες για μια προδια-
γραφή. Επομένως, η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή ικανότητας 
για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει εάν το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό και κατάλληλο για τη μέθοδο εφαρμογής 
του χρήστη. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα χαρεί να σας υποστηρίξει.

Εκτεταμένη υποστήριξη  
από το Τμήμα Έρευνας  
& Ανάπτυξης 
Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας στο Τμήμα Έρευνας & Ανά-
πτυξης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων συ-
γκολλητικών λύσεων για το ευρύ φάσμα των απαιτήσεων 
της βιομηχανίας φλεξογραφικών εκτυπώσεων. 

Σχεδιασμός προϊόντων CLASSIC 
• Εύκολος χειρισμός ταινιών με ενισχυτικό φιλμ PET 
•  Μεγάλη γκάμα σειράς προϊόντων για εξατομικευμένες  

απαιτήσεις

Σχεδιασμός προϊόντων FLEX
Ευθυγραμμισμένος σχεδιασμός προϊόντος για απαιτητικές 
εφαρμογές μανικιού π.χ.
• Μανίκια με λεπτά τοιχώματα 
• Γδαρμένες επιφάνειες μανικιών

Διαρκής συνεργασία για την επίλυση 
των προκλήσεων του κλάδου 
Η αφοσιωμένη μας ομάδα flexo με περισσότερους από 100 
ειδικούς είναι δίπλα σας προτείνοντας λύσεις που βελτιστο-
ποιούν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σας, με στόχο να βελτιω-
θεί η συνολική απόδοση. Συχνά προσκαλούμε πελάτες στις 
εγκαταστάσεις μας για να συζητάμε συγκεκριμένες ανά-
γκες για το προϊόν και κάνουμε δοκιμές σε εξατομικευμένες 
απαιτήσεις.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην ποιότητα εκτύπωσης, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας της διαδικα-
σίας, απαιτούν προσαρμοσμένο σχεδιασμό ταινίας τοποθέτησης κλισέ. Η σειρά προϊόντων tesa Softprint® παρέχει δύο 
σχέδια προϊόντων, CLASSIC και FLEX, προσφέροντας εξειδικευμένες δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στη διαδικασία.
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SEC-X
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των άκρων ειδικά σε συνθήκες ζέστης και υψηλής 
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και τις πωλήσεις.
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νται υπόψη και να συντονίζονται σωστά όλοι οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρεάζουν την παραγωγή. Για το λόγο 
αυτό, η συλλογή tesa Softprint® παρέχει μια ευρεία γκάμα αυτοκόλλητων πακέτων για να προσφέρει σε κάθε εκτυπωτή 
την καλύτερη ταινία τοποθέτησης κλισέ για τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του. 

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή ποιότητά τους καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες και υπόκεινται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι παραπάνω 
τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα παρέχονται από όσα γνωρίζουμε βάσει της πρακτικής μας εμπειρίας. Θεωρούνται ως μέσες τιμές και δεν είναι κατάλληλες για μια προδια-
γραφή. Επομένως, η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή ικανότητας 
για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει εάν το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό και κατάλληλο για τη μέθοδο εφαρμογής 
του χρήστη. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα χαρεί να σας υποστηρίξει.
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• Γδαρμένες επιφάνειες μανικιών

Διαρκής συνεργασία για την επίλυση 
των προκλήσεων του κλάδου 
Η αφοσιωμένη μας ομάδα flexo με περισσότερους από 100 
ειδικούς είναι δίπλα σας προτείνοντας λύσεις που βελτιστο-
ποιούν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σας, με στόχο να βελτιω-
θεί η συνολική απόδοση. Συχνά προσκαλούμε πελάτες στις 
εγκαταστάσεις μας για να συζητάμε συγκεκριμένες ανά-
γκες για το προϊόν και κάνουμε δοκιμές σε εξατομικευμένες 
απαιτήσεις.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην ποιότητα εκτύπωσης, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας της διαδικα-
σίας, απαιτούν προσαρμοσμένο σχεδιασμό ταινίας τοποθέτησης κλισέ. Η σειρά προϊόντων tesa Softprint® παρέχει δύο 
σχέδια προϊόντων, CLASSIC και FLEX, προσφέροντας εξειδικευμένες δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στη διαδικασία.
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στη διαδικασία.

tesa Softprint®

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΎΝΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΗΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Κόλλα κλισέ

Ακρυλικός αφρός 
κλειστού κυττάρου

Κόλλα πλαστικοποίησης

Κόλλα μανικιού

Ταινία ενίσχυσης PET

Liner

Ταινία ενίσχυσης PE

Κόλλα μανικιού

Κόλλα κλισέ

Ακρυλικός αφρός 
κλειστού κυττάρου

Ταινία ενίσχυσης PE

Liner

Χαμηλότερη 
συγκόλληση 

προς την 
πλευρά του 

μανικιού

Βασικό 
προϊόν

Υψηλότερη 
συγκόλληση 

προς την 
πλευρά του 

μανικιού

Επεξήγηση προϊόντος

FE FE-X

Πολύ χαμηλής πρόσφυσης κόλλα για εύκολη 
στερέωση κλισέ και αποσυναρμολόγηση. Ασφαλής 
συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση ανύψωσης των 
άκρων σε καθαρές και τυποποιημένες συνθήκες.

SEC-X

Χαμηλής πρόσφυσης κόλλα για εύκολη στερέωση 
κλισέ και αποσυναρμολόγηση. Ασφαλής συγκόλληση 
με εξαιρετική αντίσταση στην ανύψωση άκρων σε 
καθαρές και τυποποιημένες συνθήκες.

SLM TP TP-X

Μεσαίας πρόσφυσης κόλλα για αξιόπιστη στερέωση 
του κλισέ στις περισσότερες συνθήκες. Ασφαλής 
συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση ανύψωσης 
των άκρων ειδικά σε συνθήκες ζέστης και υψηλής 
υγρασίας.

STM

Κόλλα υψηλής αντοχής για στερέωση κλισέ  
σε λερωμένες επιφάνειες και κρύες συνθήκες. 
Ασφαλής συγκόλληση με εξαιρετική αντίσταση  
ανύψωσης των άκρων.

FLEX

CLASSIC 

τη Σωστή

της Επιτυχίας
Ταινία  

Επιλέγοντας

– το Πρώτο Βήμα

Καθαρισμός κλισέ Στερέωση ταινίας 

Στερέωση κλισέ

Αποσυναρμολόγηση κλισέ

Αποκόλληση ταινίαςΚαθαρισμός κυλίνδρου/
μανικιού

Καθαρισμός Στερέωση Αποκόλληση

Βήματα για βέλτιστη τοποθέτηση κλισέ

Συνθήκες αποθήκευσης
•  23°C / 73°F και 55% σχετ. 

υγρασία 

•  Όχι άμεση έκθεση  
στο ηλιακό φως 

•  Όχι έκθεση σε νερό
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Στοχευμένη στήριξη
σε νεοφυείς εταιρείες
παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημόσια έσοδα €15 δισ. ετησίως 
στερούν τα πλαστά προϊόντα

Π  εραιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις, με το οποίο αυξή-
θηκαν οι δυνατότητες στήριξης της έρευνας, 

των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών 
με την καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού, προτείνει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω τροποποίηση θα 
αυξήσει τις δυνατότητες στήριξης των νεοφυών επιχει-
ρήσεων, ιδίως των καινοτόμων, οι οποίες ενδέχεται να 
είναι ζημιογόνες κατά τη φάση ταχείας ανάπτυξης, εί-
ναι δε ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη 
της Ένωσης. 

Επέκταση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενι-
σχύσεων για την περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, 
μικρών και νεοφυών εταιρειώνΗ Επιτροπή προτείνει να 
διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του προ-
σωρινού πλαισίου, παρέχοντας στα κράτη - μέλη αφε-
νός τη δυνατότητα να στηρίζουν πολύ μικρές, μικρές 
και νεοφυείς επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβλημα-
τικές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και αφετέρου 
να παρέχουν κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές να συμμε-
τέχουν στα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης, που σχετίζο-
νται με τον κορωνοϊό. Κύριος σκοπός του προσωρινού 
πλαισίου είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης σε επι-
χειρήσεις, βιώσιμες κατά τ' άλλα, οι οποίες αντιμετω-
πίζουν οικονομικές δυσχέρειες εξαιτίας της πανδημίας 
του COVID-19. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις, που ήταν 
ήδη προβληματικές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, 
δεν δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση βάσει του προ-
σωρινού πλαισίου, αλλά μπορούν να λάβουν ενίσχυση 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές διάσω-
σης και αναδιάρθρωσης. 

“Ειδικά οι πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και οι 
startups επλήγησαν ιδιαίτερα από την έλλειψη ρευ-
στότητας, που προκάλεσε ο οικονομικός αντίκτυπος 
της τρέχουσας έξαρσης του κορωνοϊού, γεγονός που 
επιδείνωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση σε σύγκριση με τις μεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις”, αναφέρει η Επιτροπή. 

Στοχευμένη στήριξη

“Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις 
και οι νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτε-

ρες προκλήσεις εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού. Γι' 
αυτό προτείνουμε να επεκταθεί το προσωρινό πλαίσιο, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη - μέλη να προσφέρουν 
μεγαλύτερη στήριξη στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιπλέον, προτείνουμε τη θέ-
σπιση όρων που θα παρέχουν στους ιδιώτες επενδυτές 
κίνητρα για να συμμετέχουν στις ανακεφαλαιοποιή-
σεις από κοινού με το κράτος. Πρόκειται για μια θετική 
εξέλιξη, διότι μειώνει την αναγκαιότητα των κρατικών 
ενισχύσεων, καθώς και τον κίνδυνο στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού”, αναφέρει σχετικά η Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, 
κυρία Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ.

Να σημειωθεί ότι το μέτρο δεν θα ισχύσει αν οι εν 
λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αφερεγ-
γυότητας, έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει 
επιστραφεί ή υπάγονται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης βά-
σει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτρο-
πή υπενθυμίζει, επίσης, ότι όλες οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που είχαν λιγότερα από τρία έτη λειτουρ-
γίας στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μπορούν ήδη να επω-
φεληθούν από τα μέτρα ενίσχυσης, που προβλέπονται 
στο προσωρινό πλαίσιο. 

Ανακεφαλαιοποίηση

Εξάλλου, η Επιτροπή προτείνει την προσαρμογή 
των όρων για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης βάσει 
του προσωρινού πλαισίου για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν από κοινού με 
το κράτος στην αύξηση του κεφαλαίου των επιχειρήσε-
ων. Πρώτον, οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιτρέψουν 
στις επιχειρήσεις με υφιστάμενη κρατική συμμετοχή 
να αντλούν κεφάλαια κατά τρόπο ανάλογο με τις ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες 
διασφαλίσεις για τη διατήρηση του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Δεύτερον, οι προτει-
νόμενες αλλαγές θα ενθαρρύνουν τις εισφορές κεφα-
λαίου με σημαντική ιδιωτική συμμετοχή και σε ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, περιορίζοντας έτσι την αναγκαιότητα 
κρατικών ενισχύσεων και τον κίνδυνο στρεβλώσεων 
του ανταγωνισμού.

Α  νοιχτή πληγή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης παραμένουν τα προϊόντα παρα-
ποίησης και απομίμησης. Τα πλαστά προϊόντα 

στερούν την Ένωση από δημόσια έσοδα της τάξης των 
€15 δισ. ετησίως. Η παραποίηση και απομίμηση προ-
ϊόντων συνεπάγεται για τις κυβερνήσεις των κρατών-
μελών απώλεια εσόδων από άμεση και έμμεση φορο-
λογία, καθώς και από τη μη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών από τους παράνομους κατασκευαστές. Την 
περίοδο 2014-2017, οι απώλειες πωλήσεων ήταν της 
τάξης των €83 δισ. ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι την ίδια 
περίοδο χάθηκαν περισσότερες από 671.000 θέσεις 
εργασίας εξαιτίας του εμπορίου πλαστών προϊόντων 
εντός της Ένωσης. 

Πρόκειται για απώλεια εσόδων από άμεση και έμμε-
ση φορολογία, καθώς και από τη μη καταβολή ασφαλι-
στικών εισφορώνΣύμφωνα με μια νέα έκθεση, που δη-
μοσίευσε χθες το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), τα αναφερόμενα επικίν-
δυνα προϊόντα παραποίησης και απομίμησης εκτιμάται 
ότι ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές. “Τα 
προϊόντα παραποίησης/απομίμησης δεν υποβάλλο-
νται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους, στους οποίους 
υποβάλλονται τα αυθεντικά προϊόντα, προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι είναι ασφαλή προς κατανάλωση ή 
χρήση από ανθρώπους”, αναφέρει η έκθεση. 

Στο μεταξύ, όπως σημειώνεται, “η οικονομική και 
κοινωνική ζημία, που προκαλείται, στερεί έσοδα 
από τις κυβερνήσεις και ενδέχεται να υποστηρίζει 
σοβαρά εγκλήματα, όπως η παράνομη διακίνηση 
ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες”.

Έρευνα, που διεξήγαγαν από κοινού το EUIPO και η 
Ευρωπόλ, αποκαλύπτει δεσμούς μεταξύ των πλαστών 
προϊόντων και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Από το 
2016, οι φορείς επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την 
Ε.Ε. έχουν διεξαγάγει 29 μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις 
για την πάταξη της παραποίησης, της απομίμησης και 
της πειρατείας. Στόχος ήταν οργανωμένες συμμορίες, 
που εμπλέκονται και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα, όπως 
η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίη-
ση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Πλαστά προϊόντα

Το EUIPO εκτιμά ότι κάθε χρόνο σημειώνονται στην 
Ε.Ε. απώλειες πωλήσεων ύψους €19 δισ. μόνο στον 
τομέα καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περι-
ποίησης, των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, 
στον φαρμακευτικό τομέα και στον τομέα των παιχνι-
διών. Ειδικότερα, η αξία των απωλειών σε πωλήσεις 
στον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατο-
μικής περιποίησης σημείωσε αύξηση άνω των €2,5 
δισ. σε σύγκριση με την προηγούμενη σχετική ανά-
λυση που δημοσίευσε το EUIPO το 2019, καταγρά-
φοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των υπό 
εξέταση τομέων.

Σχεδόν το 14,1 % των πωλήσεων του τομέα των καλ-
λυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης 
(€9,6 δισ.) χάνεται σε ετήσια βάση σε ολόκληρη την 
Ε.Ε., λόγω της παρουσίας των προϊόντων παραποίη-
σης/απομίμησης. 

Στην Ελλάδα, η αξία της απώλειας πωλήσεων στον 
συγκεκριμένο τομέα ανήλθε στο 25,8 %, ήτοι σε €319 
εκατ. σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση ύψους 
€85 εκατ. σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση.



συνέντευξη 
συνέντευξη 

34 35

All Pack Hellas: ABC Design: Το αλφάβητο 
του σχεδιασμού, τα πρώτα βήματα της 
δημιουργίας ανοίγουν το δρόμο προς
την επιτυχία. 

Μάχη Κακαβά: Η πρώτη επαγγελματική μου 
ενασχόληση ήταν σε εταιρίες παραγωγής συσκευασιών, 
στη συνέχεια για κάποια χρόνια εργάστηκα στο χώρο 
των περιοδικών και της διαφήμισης, πάντα νοιώθοντας 
όμως πως αγαπώ περισσότερο την διαδικασία 
δημιουργίας της συσκευασίας.

Έχοντας λοιπόν αρκετές γνώσεις και εμπειρία ήμουν 
σίγουρη πως μπορώ να δημιουργήσω μια εταιρία που 
θα ασχολείται με την συσκευασία.

Είχα την τύχη να  συνεργαστώ  με  εξαιρετικούς αν-
θρώπους που έμαθαν πολλά για την τυπογραφία και θα 
τολμούσα να πω ότι αυτή η εμπειρία και η γνώση είναι 
και η προίκα της ABC Design.

Τώρα η εταιρία μας έχει ένα κύκλο ζωής δεκαεπτά 
ετών και συνεχίζει δυναμικά να είναι ένα βραβευμένο 
δημιουργικό γραφείο έχοντας εστιάσει και εξειδικευτεί 
στο packaging που είναι και η μεγάλη μας αγάπη. Προ-
σφέρουμε όμως παράλληλά στους πελάτες μας και μια 
μεγάλη γκάμα δημιουργικών υπηρεσιών με έντυπη επι-
κοινωνία, social media  και δημιουργία site.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε την τύχη να συνεργαζό-
μαστε με μερικές από τις πιο αξιόλογες εταιρείες στην 
Ελληνική Αγορά όπως : FrezyDerm, μπισκότα Βιολά-
ντα φαρμακευτική Vianex-Vian, Metro cash & carry, 
My Market, Ε.& Δ. Κοντός ξηρά σύκα, Vittorio gourmet 
espresso, Nikolaou Family olive oil, Evochem κ.α.  

Με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρησιμο-
ποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας για να σχεδιά-
σουμε brands, με τα οποία θα ταυτιστούν οι πελάτες και 
θα διαρκέσουν στο πέρασμα του χρόνου.

Το All Pack Hellas και ο Γιώργος Τριανταφύλλου συνάντησε
την κα Μάχη Κακαβά από την ABC Design και συνομίλησε μαζί της. 
Ένα πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο με πολύ μεγάλη προίκα. 
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ανακαλύψτε τη.

Μάχη Κακαβά

All Pack Hellas: « Τίποτα δεν μπορεί να 
αντισταθεί σε μια καλή ιδέα» ή «όλα μια ιδέα 
είναι»; Πως λειτουργείτε στην υλοποίηση 
ενός έργου το οποίο πρέπει να συνδυάζει όλα 
όσα πρέπει ώστε να έχει εμπορική επιτυχία;

Μάχη Κακαβά: Η ιδέα είναι η αρχή πάντα «Τίποτα δεν 
μπορεί να αντισταθεί σε μια καλή ιδέα». Η καλή ιδέα 
θα βρει το δρόμο προς την επιτυχία. Φυσικά αυτό από 
μόνο του δεν είναι αρκετό, χρειάζεται γνώση και συνε-
χείς ενημέρωση για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Η συχνή 
ενημέρωση από εκθέσεις και events γύρω από τα νέα 
υλικά, τρόπους τυπογραφίας, εξελίσσουν την δουλειά 
μας και μας φέρνει ένα βήμα μπροστά. Να σας θυμίσω 
πως είχαμε πάρει βραβείο για την πρωτοτυπία της εφαρ-
μογής του gliter επάνω στην συσκευασία TOOTHPASTE 
της FREZYDERM. Μετά από εμάς πολλοί τόλμησαν να 
εφαρμόσουν αυτή την τεχνική σε κουτιά καλλυντικών, 
κανένας δεν κατάφερε να την εφαρμόσει σε άλλο υλικό 
όπως το πλαστικό που πετύχαμε μόνο  εμείς με τη βοή-
θεια φυσικά του τυπογράφου μας. 

All Pack Hellas: Η εξέλιξη της τεχνολογίας, 
των υλικών, τα εκτυπωτικά μέσα πόσο 
βοηθάνε ώστε να αποτυπωθούν οι ιδέες σας;

Μάχη Κακαβά: Φυσικά και όλα αυτά βοηθάνε στην 
αποτύπωση της κάθε ιδέας μας. Σύμμαχός μας είναι η 
τεχνολογία και τα εκτυπωτικά μέσα όπου προσπαθούμε 
να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Το κάθε υλικό, χαρτί, 
πλαστικό, σωληνάριο, ετικέτα, tin can, απαιτούν διαφο-
ρετική αντιμετώπιση. 

Επίσης το φινίρισμα που είναι μια άλλη μαγική και 
απαιτητική διαδικασία στην συσκευασία.

Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις μια ιδέα από το 
προσχέδιο στην οθόνη του υπολογιστή και μετά να κρα-
τάς το πρώτο δείγμα στα χέρια σου.

Η μεταμόρφωση αυτή, είναι η χαρά στο σχεδιασμό της 
συσκευασίας και εννοείται η ολοκλήρωση της γίνεται με 
την τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι.

Θα σας αποκαλύψω πως κάνουμε δύσκολες τυπο-
γραφικά συσκευασίες. Φέτος στα βραβεία PRINTING 
Awards 2020 που απευθύνονταν σε τυπογράφους, πή-
ραμε τρία βραβεία όπου  το ένα εξ αυτών ήταν το βρα-
βείο Specialty Finishing Company of the Year, ήταν μια 
μεγάλη διάκριση, αν αναλογιστείτε ότι το βραβείο αυτό 
σχεδιάστηκε για να απονεμηθεί σε τυπογραφική μονάδα 
που έχει εμπειρία στο finishing.

Το κερδίσαμε εμείς λόγο της τεχνογνωσίας μας, πα-
ρουσιάζοντας τρείς πολύ δύσκολες δουλειές. Αυτό μας 
κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους σαν εταιρία.

All Pack Hellas: Πολλά βραβεία και 
διακρίσεις. Πως τα αντιλαμβάνονται οι 
πελάτες και η αγορά;

Μάχη Κακαβά: Τα τελευταία χρόνια τα βραβεία δεν εί-
ναι αυτοσκοπός αλλά το αποτέλεσμα της εργασίας μας. 
Οι διαγωνισμοί που συμμετέχουμε αφορούν όχι μόνο 
την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Μια διάκριση μας σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό είναι 
δικαίωση για εμάς, για το προϊόν του πελάτη και για τον 
ίδιο τον πελάτη που έχει εμπιστευθεί την ABC Design. 

Ξέρετε πολλές από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε 
έχουν μεγάλη εμπορική δραστηριότητα σε όλο τον κό-
σμο πχ: η Frezyderm, η βιομηχανία Βιολάντα, η εταιρία 
Κόντος κ.α. και ένα παγκόσμιο βραβείο βοηθά την προ-
βολή τους στο εξωτερικό.

Πριν λίγες ημέρες στα βραβεία Packaging Award 
2020 κερδίσαμε έξι βραβεία σε διαφορετικές κατηγορί-
ες και υλικά.

Βραβεία Packaging Award 2020

Nyssos "Olive oil"
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All Pack Hellas: Η ιδέα, η εφαρμογή της, η 
τοποθέτηση στο ράφι, η εμπορική επιτυχία, 
η διάκριση… και τέλος στα απορρίμματα  
ή στην ανακύκλωση. Τι συναισθήματα 
δημιουργούνται όταν βλέπετε μια 
συσκευασία σχεδιασμένη από εσάς στα 
απορρίμματα και τι απομένει στο τέλος;

Μάχη Κακαβά: Μια συσκευασία στην ανακύκλωση δεν 
είναι για εμάς αρνητική εικόνα. Απεναντίας είναι θετική, 
ευχάριστη και δεν είναι κάτι που μας τρομάζει γιατί η 
συσκευασία έχει κάνει τον κύκλο της έχοντας τοποθετη-
θεί στο ράφι, από εκεί κάποιος την αγόρασε την χρησι-
μοποίησε και την έβαλε στην ανακύκλωση, στο σωστό 
σημείο σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ζωής μας σε 
αυτό  τον  πλανήτη.

Ο ευχαριστημένος πελάτης θα αγοράσει πάλι τη συ-
σκευασία και θα συνεχίσει με την ανακύκλωση σαν φυ-
σική κατάσταση και κατάληξη.

Το να τη δω στα σκουπίδια θα με στεναχωρούσε γιατί 
όλοι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον και να το προ-
στατεύσουμε.

Εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουρ-
γούμε αισθητικά επιθυμητές συσκευασίες που θα δώ-
σουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Άλλωστε μη ξεχνά-
με πως η επιθυμία έρχεται πάντα με την πρώτη ματιά και 
οι συσκευασίες επιβάλεται να έχουν αυτή την γοητεία. 
Στην ABC Design σίγουρα έχουμε τον τρόπο να το κατα-
φέρνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.  

Βραβεία Printing Awards 2020

All Pack Hellas: Γιώργος Τριανταφύλλου

Specialty Finishing Company of the Year Μπισκότα Βιολάντα

Frezyderm, “ Diamond Cream & Wrinkle Fighter”.

Organic Food 8 “Συλλεκτική Σειρά Κρασιών”.

Jean Paul Lab " Tea and Milk Shake"

all pack20x28_print.indd   1 15/05/2020   20:43all pack20x28_print.indd   115/05/2020   20:43
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Άλλο ένα βήμα από την Konica 
Minolta προς την ψηφιακή 
παραγωγική εκτύπωση φύλλου

Μ  ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκτύπωση 
του επετειακού εξωφύλλου του περιοδι-
κού Allpack για το 100ο τεύχος του, στο 

Industrial Printing European Showroom της Konica 
Minolta στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Με πρωτοβουλία της Konica Minolta Ελλάδος και σε 
συνεργασία με το περιοδικό Allpack, πραγματοποιή-
θηκε η εκτύπωση του εξωφύλλου του περιοδικού. Η 
παραγωγή του έγινε από την ψηφιακή πρέσα σχήμα-
τος Β2 της Konica Minolta AccurioJet KM-1 στο κε-
ντρικό showroom της Konica Minolta Ευρώπης στην 
Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Industrial Printing European Showroom

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τα εγκαίνια του 
IPES της Konica Minolta ως κεντρικό showroom για 
τους πελάτες της στην ανατολική Ευρώπη και όχι 
μόνο. Με κεντρική ιδέα τη μεταφορά της ψηφιακής 
εκτύπωσης φύλλου σε σχήμα Β2, η εταιρεία δημι-
ούργησε αυτόν τον μοναδικό χώρο επενδύοντας σε 

εξοπλισμό αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, παρουσι-
άζοντας μοναδικές λύσεις στη βιομηχανία της έντυ-
πης παραγωγής. Σε αυτό τον μοναδικό χώρο ο επι-
σκέπτης θα μπορέσει να δει εγκατεστημένη και σε 
πλήρη λειτουργία τη μοναδική AccurioJet KM-1, την 
MGI Jetvarnish 3D EVO, την AccurioWide 160 καθώς 
και την Harris & Bruno Excel Coat ZR. Ο χώρος είναι 
προσαρμοσμένος για να εξυπηρετεί αυξημένες ανά-
γκες παραγωγής όπως δείγματα, δοκιμαστικές εκτυ-
πώσεις, ρεαλιστικές εργασίες καθώς και προϊοντικές 
παρουσιάσεις. Ακόμα και στη δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε λόγω της πανδημίας, το IPES βρήκε τον 
τρόπο να προσαρμοστεί προσφέροντας λύσεις απο-
μακρυσμένης παρουσίασης μέσω της πλατφόρμας 
KM On Air.

Το εξώφυλλο…

Η εκτύπωση του εξωφύλλου έγινε στην AccurioJet 
KM-1, προκειμένου να αναδειχθούν οι δυνατότη-
τες  της  inkjet  τεχνολογίας.  Οι  κεφαλές  της Konica 

Minolta KM 1800i φρόντισαν να αποτυπώσουν την 
ανάλυση των 1200x1200 dpi, ενώ οι λάμπες UV Led 
εξασφάλισαν το άμεσο στέγνωμα των μελανιών έτσι 
ώστε η οποιαδήποτε επεξεργασία των φύλλων να 
μπορεί να γίνει άμεσα. Το inline scanner της μηχα-
νής φρόντισε την αναγνώριση και διόρθωση τυχόν 
“defective nozzles” κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. 
Τέλος, σαν χαρτί επιλέχθηκε το Pergraphica High 
White Rough 300 gsm της εταιρείας Mondi. 

Γιατί ψηφιακά και γιατί Β2

Η εξέλιξη που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια η 
ψηφιακή εκτύπωση είναι ραγδαία και οι μεγάλοι κα-
τασκευαστές έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα εξέλιξης 
χωρίς προηγούμενο.  Τα στεγανά που υπήρχαν όσον 
αφορά την ψηφιακή εκτύπωση φαίνεται ότι έχουν 
προσπεραστεί και χαρακτηριστικά που φάνταζαν μα-
κρινά, πλέον είναι γεγονός. 

Η ψηφιακή εκτύπωση σε σχήμα Β2 έχει πια μεγάλη 
εγκατεστημένη βάση στην Ευρώπη ενώ όλο και με-
γαλύτερες παραγωγές μεταφέρονται σε τέτοια σχή-
ματα προκειμένου να επωφεληθούν των ψηφιακών 
δυνατοτήτων. Αυξημένες ταχύτητες εκτύπωσης, δυ-
νατότητες μεγάλων παραγωγών, διαχείριση σύνθε-
των υλικών αλλά και η απρόσμενη λειτουργικότητα 
έχουν δώσει τη δυνατότητα στην ψηφιακή εκτύπω-
ση να κερδίζει όλο και περισσότερο μερίδιο από τις 
εμπορικές εκτυπώσεις αλλά κυρίως από τον χώρο της 
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συσκευασίας. Εξάλλου, πέραν της ψηφιακής εξέλιξης 
στον χώρο της εκτύπωσης, υπάρχει και μεγάλη εξέλι-
ξη στο κομμάτι του ψηφιακού φινιρίσματος όπως στη 
χρυσοτυπία και το βερνίκι (MGI) αλλά και στη μορφο-
ποίηση (MotionCutter, σύντομα και στην Ελλάδα από 
την Konica Minolta).

AccurioJet KM-1e
Η αναβαθμισμένη έκδοση της ΚΜ-1 με την ονομα-

σία KM-1e, ανακοινώθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο. 
Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε το επίσημο 
launch να γίνει στην έκθεση της Drupa αλλά λόγω της 
αναβολής της, η παρουσίαση ορίστηκε για τον Σε-
πτέμβρη και ήδη οι πρώτες εγκαταστάσεις στην Ευ-
ρώπη έχουν γίνει.

Η AccurioJet KM-1e διαθέτει πλέον τα μέσα για να 
διαχειρίζεται σύνθετα υλικά όπως διάφανα, μεταλλι-
κά και χρωματιστά, ο χρόνος παραγωγής έχει αυξηθεί 
σημαντικά ενώ αντίθετα ο χρόνος της καθημερινής 
φροντίδας έχει μειωθεί. Τα βασικά της χαρακτηρι-
στικά παραμένουν ως έχουν, με την UV Led Inkjet τε-
χνολογία και τις νέες κεφαλές εκτύπωσης ΚΜ 1800i 
HM-103 να φροντίζουν για την ταχύτητα των 3000 
φύλλων Β2+ την ώρα, ενώ η εκτυπωτική ανάλυση να 
διαμορφώνεται στα 1200x1200 dpi. H KM-1e έχει τη 
δυνατότητα εκτύπωσης αυτόματα διπλής όψης ενώ 
το μέγιστο αποδεκτό πάχος υλικού φτάνει τα 0.6 mm, 
τοποθετώντας την έτσι στην ιδανική επιλογή για εκτύ-
πωσης συσκευασίας.    

Konica Minolta Ελλάδος

Με γνώμονα την παροχή καινοτόμων λύσεων στον 
χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων, τη συνεχή υποστή-

ριξη των πελατών μας, τις ανταγωνιστικές μας υπηρε-
σίες αλλά και την προσωπική μας εξέλιξη, φροντίζου-
με στην Konica Minolta να είμαστε μια σταθερά στον 
χώρο των γραφικών τεχνών. Στον σύγχρονο εκθεσια-
κό μας χώρο Digital Imaging Square, μπορεί κανείς να 
δει λύσεις παραγωγικής εκτύπωσης, ετικέτας αλλά και 
στο wide format.  
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Πριν από 50 χρόνια, η Xerox ίδρυσε στην 
Καλιφόρνια το Palo Alto Research Center (πιο 
γνωστό ως PARC), με σκοπό να αποτελέσει 

το κεντρικό της εργαστήριο προηγμένης τεχνολογίας 
που θα οδηγούσε τις μελλοντικές εξελίξεις στην 
ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων.  Έκτοτε, 
ο θετικός αντίκτυπος του PARC στον κόσμο είναι 
τεράστιος, έχοντας στο ενεργητικό του μερικά από τα 
πιο σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής 
μας. Από το ethernet (που αποτέλεσε τη βάση για 
την ανάπτυξη του internet), το Graphic User Inter-
face (το διαδραστικό γραφικό περιβάλλον χρήστη) 
και το «ποντίκι» του υπολογιστή, ως την εκτύπωση 
με λέιζερ, το πρώτο ψηφιακό πολυμηχάνημα και την 
υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης μέσω εκτυπωτών, 
οι καινοτομίες της Xerox κάνουν την καθημερινή 
εργασία καλύτερη. 

Καθώς η εταιρεία γιορτάζει την επέτειο των 50 
χρόνων από την ίδρυση του PARC, αναβαθμίζει τη 
δυναμική και τις καινοτομίες της, διασφαλίζοντας ότι 
θα προσφέρει το ίδιο σημαντικό αποτέλεσμα και τα 
επόμενα χρόνια. «Αν εξετάσουμε τί έχει προσφέρει 
η εταιρεία τα τελευταία 50 χρόνια, τότε αυτό μας 
επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι και για τα επόμενα 
50 χρόνια θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε νέες, 
πρωτοποριακές τεχνολογίες» ανέφερε ο Josh Visentin, 
Διευθύνων  Σύμβουλος  και  Αντιπρόεδρος  της  Xerox.

Η καινοτομία της Xerox επικεντρώνεται τόσο στο 
πεδίο της βασικής της εξειδίκευσης, με πρωτοπόρες 
προτάσεις εκτύπωσης όπου παραμένει παγκόσμιος 
ηγέτης, όσο και σε παραπλήσιες αγορές όπως 
υπηρεσίες  και  λύσεις  λογισμικού  που είναι 
σημαντικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο 
Naresh Shanker, Chief Technology Officer της Xe-
rox δήλωσε σχετικά: «Υπάρχει ένα ανανεωμένο 
ενδιαφέρον για νέες επιστημονικές προσεγγίσεις και 
τεχνολογίες που θα μεταμορφώσουν τον χώρο της 
εκτύπωσης. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας για 
τα επόμενα 50 χρόνια βρίσκεται στις επαναστατικές 
αλλαγές που θέλουμε να φέρουμε στην αγορά, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο που αυτές 
θα έχουν τόσο στον  πλανήτη, όσο και στην κοινωνία». 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η πανδημία του COV-
ID-19 ενέπνευσε τους επιστήμονες, τους ερευνητές 
και τους μηχανικούς της  Xerox να συνεργαστούν 
για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας 
υγειονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, οι  
εργαζόμενοι της Xerox στο  PARC,  στο  Κέντρο  
Έρευνας  της  Xerox στον Καναδά (XRCC) και 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Webster, 
οδήγησαν σε πρωτοβουλίες για την παραγωγή 
χαμηλού κόστους αναπνευστήρων μιας χρήσης, 
χιλιάδων γαλονιών απολυμαντικού για νοσοκομεία, 
καθώς και ατομικού  προστατευτικού  εξοπλισμού 
για τους εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας. 

Οι προσπάθειες των επιστημόνων του PARC για 
νέες, καινοτόμες λύσεις στον χώρο της τεχνολογίας 
συνεχίζονται, εστιάζοντας στην επέκταση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο του γραφείου, στην 
τρισδιάστατη εκτύπωση με χρήση υγρού μετάλλου, 
σε αισθητήρες για το Internet of Things, σε έξυπνες 
ψηφιακές συσκευασίες και στον τομέα του Clean Tech.

Γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του PARC, η Xerox 
συνεχίζει να βλέπει μπροστά, έχοντας σαν στόχο να 
καθορίσει την εξέλιξη της σύγχρονης εργασιακής 
εμπειρίας και για τα επόμενα 50 χρόνια. 

To θρυλικό ερευνητικό κέντρο
PARC της Xerox γιορτάζει
50 χρόνια καινοτομίας 

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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Η εταιρεία ePac επεκτείνεται
στην Ευρώπη κι υπέγραψε 

συμφωνία για επιπλέον
26 ψηφιακές πρέσες
νέας γενιάς HP Indigo 25K

Η εταιρεία ePac Holdings Europe ανοίγει 
τα δύο πρώτα εργοστάσια στην Ευρώπη 
υλοποιώντας την υπόσχεση της για 

επέκταση στην Γηραιά ήπειρο.

Η ePac Holdings Europe δημιουργήθηκε πέρυσι, 
με το πρώτο εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Είναι το Ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς της ψηφιακής 
εκτύπωσης εύκαμπτης συσκευασίας της ePac Flex-
ible Packaging, που έχει θέσει ως στόχο να φτάσει τα 
200 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 2021. 
Αυτό περιλαμβάνει επέκταση στην εγχώρια αγορά 
της Βόρειας Αμερικής, σε ολόκληρη την Ασία και 
στην Ευρώπη.

Οι δύο πρώτες χώρες της Ευρώπης που 
δημιούργησαν αποκλειστικά μονάδες ψηφιακής 
παραγωγής στην εύκαμπτη συσκευασία είναι η 
Γαλλία κι η Πολωνία, όπου οι τοπικοί συνεργάτες 
θα αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο της 
ePac, το οποίο παρέχει εξατομικευμένα τυπωμένα 
ρολά κι εύκαμπτες συσκευασίες τύπου pouch εντός 
10-15 εργάσιμων ημερών, μετά την έγκριση του 

δημιουργικού. Το κέντρο παραγωγής στη Γαλλία 
θα βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στη 
Λυών, στην πόλη Bourgoin-Jallieu. Οι διαδικασίες θα 
ελέγχονται από τον Jonathan Schmitt, ο οποίος είναι 
ο διευθύνων συνεργάτης της ePac στη Λυών. Η νέα 
εγκατάσταση της ePac στην Πολωνία θα βρίσκεται 
στην πόλη Wroclaw, όπου η Maciej Plamieniak θα 
πάρει τα ηνία, κι όπως στην ePac Lyon, οι παραγγελίες 
θα εκτελούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως ότου η 
πλήρης παραγωγή γίνει online.

Ο Johnny Hobeika, διευθύνων σύμβουλος της 
ePac Holdings Europe, δήλωσε: «Η δοκιμασμένη 
μας ιδέα θέτει ένα νέο πρότυπο στη συσκευασία κι 
είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το προσφέρουμε 
σε νέους πελάτες στη Γαλλία και την Πολωνία καθώς 
συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε εμπορικά σήματα με 
υψηλής ποιότητας συσκευασία που παράγεται τοπικά. 
Η ευρωπαϊκή αγορά χρήζει ταχύτερης παράδοσης, 
πλήρης ευελιξίας και βιώσιμης παραγωγής και το 
μοντέλο ePac ανταποκρίνεται εύκολα σε αυτές τις 
απαιτήσεις.»

Η εταιρεία ePac επεκτείνεται
στην Ευρώπη και υπέγραψε συμφωνία
για επιπλέον 26 ψηφιακές πρέσες νέας

γενιάς HP Indigo 25K 

Η εταιρεία ePac Holdings Europe ανοίγει τα δύο πρώτα εργοστάσια στην Ευρώπη υλοποιώντας την υπόσχεση 
της για επέκταση στην Γηραιά ήπειρο.

Η ePac Holdings Europe δημιουργήθηκε πέρυσι, με το πρώτο εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το 
Ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς της ψηφιακής εκτύπωσης εύκαμπτης συσκευασίας της ePac Flexible Packaging, 
που έχει θέσει ως στόχο να φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 2021. Αυτό περιλαμβάνει 
επέκταση στην εγχώρια αγορά της Βόρειας Αμερικής, σε ολόκληρη την Ασία και στην Ευρώπη. 

Οι δύο πρώτες χώρες της Ευρώπης που δημιούργησαν αποκλειστικά μονάδες ψηφιακής παραγωγής στην 
εύκαμπτη συσκευασία είναι η Γαλλία και η Πολωνία, όπου οι τοπικοί συνεργάτες θα αξιοποιήσουν το 
επιχειρηματικό μοντέλο της ePac, το οποίο παρέχει εξατομικευμένα τυπωμένα ρολά και εύκαμπτες συσκευασίες 
τύπου pouch εντός 10-15 εργάσιμων ημερών, μετά την έγκριση του δημιουργικού. Το κέντρο παραγωγής στη 
Γαλλία θα βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στη Λυών, στην πόλη Bourgoin-Jallieu. Οι διαδικασίες 
θα ελέγχονται από τον Jonathan Schmitt, ο οποίος είναι ο διευθύνων συνεργάτης της ePac στη Λυών. Η νέα 
εγκατάσταση της ePac στην Πολωνία θα βρίσκεται στην πόλη Wroclaw, όπου η Maciej Plamieniak θα πάρει τα 
ηνία, και όπως στην ePac Lyon, οι παραγγελίες θα εκτελούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως ότου η πλήρης 
παραγωγή γίνει online.

Ο Johnny Hobeika, διευθύνων σύμβουλος της ePac Holdings Europe, δήλωσε: «Η δοκιμασμένη μας ιδέα θέτει 
ένα νέο πρότυπο στη συσκευασία κι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το προσφέρουμε σε νέους πελάτες 
στη Γαλλία και την Πολωνία καθώς συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε εμπορικά σήματα με υψηλής ποιότητας 
συσκευασία που παράγεται τοπικά. Η ευρωπαϊκή αγορά χρήζει ταχύτερης παράδοσης, πλήρης ευελιξίας και 
βιώσιμης παραγωγής και το μοντέλο ePac ανταποκρίνεται εύκολα σε αυτές τις απαιτήσεις.»

Η φιλοσοφία και λειτουργία της ePac Europe βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο ψηφιακής εύκαμπτης 
εκτύπωσης που ξεκίνησε για πρώτη φορά από την ePac Flexible Packaging στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016. Η 
εταιρεία διαθέτει πλέον 18 εργοστάσια και σημεία αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη 
και την Ασία που λειτουργούν ήδη ή ανοίγουν το 2020.
Ο Virag Patel, Chief Operating Officer της ePac, εξηγεί: «Όταν ανοίξαμε για πρώτη φορά την ePac, η στρατηγική 
μας ήταν να τρέξουμε με δύο ψηφιακές πρέσες ρολού για εύκαμπτα υλικά HP Indigo 20000 σε κάθε μονάδα 
παραγωγής. Αναθεωρήσαμε αυτήν τη σκέψη και τώρα προσθέτουμε και μία τρίτη πρέσα μαζί με επιπλέον 
κατάλληλο εξοπλισμό επεξεργασίας και διαμόρφωσης έως και τελικού προϊόντος σε πολλές από τις τοποθεσίες 
μας. Με την προστιθέμενη δυνατότητα παραγωγής, μαζί με τις διασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις μας, θα 
συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στις υπηρεσίες χρόνου παράδοσης. Το δίκτυο των εργοστασίων παραγωγής μας 
δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τοπικές επιχειρήσεις παντού και να μεταφέρουμε ψηφιακά την παραγωγή 
οποιουδήποτε προϊόντος σε τοποθεσίες που επιλέγει ο πελάτης μας, να ανταποκριθεί σε σύντομους χρόνους 
παράδοσης και να ελαχιστοποιήσει το κόστος αποστολής. Κανένας άλλος προμηθευτής συσκευασίας δεν μπορεί 
να το επιτύχει με τόση ευελιξία και να αποστείλει τελικά προϊόντα σε 2-3 εβδομάδες. “
Σύμφωνα με τον Jack Knott, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ePac: «Με 18 εργοστάσια στις ΗΠΑ, Καναδά, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδονησία, θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες 
πωλήσεις φέτος και θα διπλασιαστεί ξανά το 2021. Από μικρή εταιρεία λιγότερο από τέσσερα χρόνια πριν, χωρίς 
περιουσιακά στοιχεία ή πελάτες, η ePac θα εισέλθει σύντομα στις 25 κορυφαίες  εταιρείες εκτύπωσης και 
παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας.”

Τέλος με τη νέα παραγγελία προς την HP για 26 ψηφιακές πρέσες νέας γενιάς  HP Indigo 25K η ePac θα έχει 
τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του 2021 σε 3 ηπείρους με πάνω από 25 εργοστάσια και 76 σε σύνολο ψηφιακές 
εκτυπωτικές πρέσες εύκαμπτης συσκευασίας HP Indigo 20000 & 25K μαζί με εξοπλισμό τελειοποίησης (Sol-
ventless laminators, Thermal laminators και digital POUCH συσκευαστικές της Karville κλπ). Η εγκατάσταση της 
πρώτης νέας γενιάς HP Indigo 25K ξεκινάει τον επόμενο μήνα στο νέο εργοστάσιο της ePac στο Sacramento, CA, 
USA.

Η ePac εξυπηρετεί σήμερα χιλιάδες πελάτες. Οι βασικές αγορές της ePac περιλαμβάνουν συσκευασίες καφέ, 
τροφές για κατοικίδια, συμπληρώματα διατροφής, σνακ, υγεία και ομορφιά, βιολογικά τρόφιμα, τυριά και 
γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα αρτοποιίας.

Η  φιλοσοφία  και  λειτουργία  της  ePac   Europe   
βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο ψηφιακής εύκα-
μπτης εκτύπωσης που ξεκίνησε για πρώτη φορά από 
την ePac Flexible Packaging στις Ηνωμένες Πολιτείες 
το 2016. Η εταιρεία διαθέτει πλέον 18 εργοστάσια και 
σημεία αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Κα-
ναδά, την Ευρώπη και την Ασία που λειτουργούν ήδη 
ή ανοίγουν το 2020. Ο Virag Patel, Chief Operating 
Officer της ePac, εξηγεί: «Όταν ανοίξαμε για πρώτη 
φορά την ePac, η στρατηγική μας ήταν να τρέξουμε 
με δύο ψηφιακές πρέσες ρολού για εύκαμπτα υλικά 
HP Indigo 20000 σε κάθε μονάδα παραγωγής. Αναθε-
ωρήσαμε αυτήν τη σκέψη και τώρα προσθέτουμε και 
μία τρίτη πρέσα μαζί με επιπλέον κατάλληλο εξοπλι-
σμό επεξεργασίας και διαμόρφωσης έως και τελικού 
προϊόντος σε πολλές από τις τοποθεσίες μας. Με την 
προστιθέμενη δυνατότητα παραγωγής, μαζί με τις δι-
ασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις μας, θα συνεχίσουμε 
να πρωτοπορούμε στις υπηρεσίες χρόνου παράδο-
σης. Το δίκτυο των εργοστασίων παραγωγής μας δίνει 
τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τοπικές επιχειρήσεις 
παντού και να μεταφέρουμε ψηφιακά την παραγωγή 
οποιουδήποτε προϊόντος σε  τοποθεσίες που επιλέγει ο 
πελάτης μας, να  ανταποκριθεί  σε σύντομους χρόνους 
παράδοσης και να ελαχιστοποιήσει το κόστος αποστο-
λής. Κανένας άλλος προμηθευτής συσκευασίας δεν 
μπορεί να το επιτύχει με τόση ευελιξία και να αποστεί-

λει τελικά προϊόντα σε 2-3 εβδομάδες.» Σύμφωνα με 
τον Jack Knott, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ePac: «Με 
18 εργοστάσια στις ΗΠΑ, Καναδά, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και την Ινδονησία, θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα 
100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις φέτος 
και θα διπλασιαστεί ξανά το 2021. Από μικρή εταιρεία 
λιγότερο από τέσσερα χρόνια πριν, χωρίς περιουσιακά 
στοιχεία ή πελάτες, η ePac θα εισέλθει σύντομα στις 
25 κορυφαίες εταιρείες εκτύπωσης και παραγωγής 
προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας.”

Τέλος με τη νέα παραγγελία προς την HP για 26 
ψηφιακές πρέσες νέας γενιάς HP Indigo 25K η ePac 
θα έχει τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του 2021 σε 3 
ηπείρους με πάνω από 25 εργοστάσια και 76 σε 
σύνολο ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες εύκαμπτης 
συσκευασίας HP Indigo 20000 & 25K μαζί με 
εξοπλισμό τελειοποίησης (Solventless laminators, 
Thermal laminators και digital POUCH συσκευαστικές 
της Karville κλπ). Η εγκατάσταση της πρώτης νέας 
γενιάς HP Indigo 25K ξεκινάει τον επόμενο μήνα στο 
νέο εργοστάσιο της ePac στο Sacramento, CA, USA.

Η ePac εξυπηρετεί σήμερα χιλιάδες πελάτες. Οι 
βασικές αγορές της ePac περιλαμβάνουν συσκευασίες 
καφέ, τροφές για κατοικίδια, συμπληρώματα διατροφής, 
σνακ, υγεία κι ομορφιά, βιολογικά τρόφιμα, τυριά και 
γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα αρτοποιίας.

Η εταιρεία ePac επεκτείνεται
στην Ευρώπη και υπέγραψε συμφωνία
για επιπλέον 26 ψηφιακές πρέσες νέας

γενιάς HP Indigo 25K 

Η εταιρεία ePac Holdings Europe ανοίγει τα δύο πρώτα εργοστάσια στην Ευρώπη υλοποιώντας την υπόσχεση 
της για επέκταση στην Γηραιά ήπειρο.

Η ePac Holdings Europe δημιουργήθηκε πέρυσι, με το πρώτο εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το 
Ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς της ψηφιακής εκτύπωσης εύκαμπτης συσκευασίας της ePac Flexible Packaging, 
που έχει θέσει ως στόχο να φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 2021. Αυτό περιλαμβάνει 
επέκταση στην εγχώρια αγορά της Βόρειας Αμερικής, σε ολόκληρη την Ασία και στην Ευρώπη. 

Οι δύο πρώτες χώρες της Ευρώπης που δημιούργησαν αποκλειστικά μονάδες ψηφιακής παραγωγής στην 
εύκαμπτη συσκευασία είναι η Γαλλία και η Πολωνία, όπου οι τοπικοί συνεργάτες θα αξιοποιήσουν το 
επιχειρηματικό μοντέλο της ePac, το οποίο παρέχει εξατομικευμένα τυπωμένα ρολά και εύκαμπτες συσκευασίες 
τύπου pouch εντός 10-15 εργάσιμων ημερών, μετά την έγκριση του δημιουργικού. Το κέντρο παραγωγής στη 
Γαλλία θα βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στη Λυών, στην πόλη Bourgoin-Jallieu. Οι διαδικασίες 
θα ελέγχονται από τον Jonathan Schmitt, ο οποίος είναι ο διευθύνων συνεργάτης της ePac στη Λυών. Η νέα 
εγκατάσταση της ePac στην Πολωνία θα βρίσκεται στην πόλη Wroclaw, όπου η Maciej Plamieniak θα πάρει τα 
ηνία, και όπως στην ePac Lyon, οι παραγγελίες θα εκτελούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως ότου η πλήρης 
παραγωγή γίνει online.
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Μέσω της δυνατότητας μεταβλητών εκτυπώσεων 
και συνεχώς ανανεωμένης γκάμας για την 
αύξηση της ελκυστικότητας στο ράφι και των 
τεχνολογιών ελέγχου και πιστοποίησης και 
παρακολούθησης (trackand-trace technolo-
gies), η ePac προσφέρει πρόσθετη αφοσίωση 
και εμπιστοσύνη στους πελάτες της, προστασία 
της μάρκας του προϊόντος και μελλοντικές 
δυνατότητες γύρω από την ανακυκλωσιμότητα. 
Μέσω της δύναμης της ψηφιακής εκτύπωσης, κάθε 
πακέτο που παράγεται από την ePac μπορεί να 
χαρακτηριστεί με έναν μοναδικό κωδικό που του 
επιτρέπει να παρακολουθείται από την παραγωγή 
μέσω επαναχρησιμοποίησης του για να παρέχει 
διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα 
μέρη της αλυσίδας που την αποτελούν.

Η ePac ανακοίνωσε συνεργασία με την RePurpose 
Technologies (RPT) για τη δημιουργία ευρύτερης 
Κοινότητας βασισμένης σε λύσεις ανακύκλωσης.

Δομή Οργάνωσης και Γραμμής παραγωγής 
προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας της ePac

*Στην Ελλάδα η 3 Print Hellas AE αντιπροσωπεύει 
τις ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες εύκαμπτης 
συσκευασίας HP Indigo, τα μηχανήματα της KARVILLE 
Solventless - Thermal Laminators και συσκευαστικές 
Digital POUCH.

Μέσω της δυνατότητας μεταβλητών εκτυπώσεων και συνεχώς ανανεωμένης γκάμας για την αύξηση της 
ελκυστικότητας στο ράφι και των τεχνολογιών ελέγχου και πιστοποίησης και παρακολούθησης (track-
and-trace technologies), η ePac προσφέρει πρόσθετη αφοσίωση και εμπιστοσύνη στους πελάτες της, 
προστασία της μάρκας του προϊόντος και μελλοντικές δυνατότητες γύρω από την ανακυκλωσιμότητα. 
Μέσω της δύναμης της ψηφιακής εκτύπωσης, κάθε πακέτο που παράγεται από την ePac μπορεί να 
χαρακτηριστεί με έναν μοναδικό κωδικό που του επιτρέπει να παρακολουθείται από την παραγωγή 
μέσω επαναχρησιμοποίησης του για να παρέχει διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα μέρη της 
αλυσίδας που την αποτελούν. Η ePac ανακοίνωσε συνεργασία με την RePurpose Technologies (RPT) για τη 
δημιουργία ευρύτερης Κοινότητας βασισμένης σε λύσεις ανακύκλωσης.

Δομή Οργάνωσης και Γραμμής παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας της ePac

*Στην Ελλάδα η 3 Print Hellas AE αντιπροσωπεύει τις ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες εύκαμπτης συσκευασίας HP 
Indigo, τα μηχανήματα της KARVILLE Solventless - Thermal Laminators και συσκευαστικές Digital POUCH. 

Μέσω της δυνατότητας μεταβλητών εκτυπώσεων και συνεχώς ανανεωμένης γκάμας για την αύξηση της 
ελκυστικότητας στο ράφι και των τεχνολογιών ελέγχου και πιστοποίησης και παρακολούθησης (track-
and-trace technologies), η ePac προσφέρει πρόσθετη αφοσίωση και εμπιστοσύνη στους πελάτες της, 
προστασία της μάρκας του προϊόντος και μελλοντικές δυνατότητες γύρω από την ανακυκλωσιμότητα. 
Μέσω της δύναμης της ψηφιακής εκτύπωσης, κάθε πακέτο που παράγεται από την ePac μπορεί να 
χαρακτηριστεί με έναν μοναδικό κωδικό που του επιτρέπει να παρακολουθείται από την παραγωγή 
μέσω επαναχρησιμοποίησης του για να παρέχει διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα μέρη της 
αλυσίδας που την αποτελούν. Η ePac ανακοίνωσε συνεργασία με την RePurpose Technologies (RPT) για τη 
δημιουργία ευρύτερης Κοινότητας βασισμένης σε λύσεις ανακύκλωσης.

Δομή Οργάνωσης και Γραμμής παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας της ePac

*Στην Ελλάδα η 3 Print Hellas AE αντιπροσωπεύει τις ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες εύκαμπτης συσκευασίας HP 
Indigo, τα μηχανήματα της KARVILLE Solventless - Thermal Laminators και συσκευαστικές Digital POUCH. 

Μέσω της δυνατότητας μεταβλητών εκτυπώσεων και συνεχώς ανανεωμένης γκάμας για την αύξηση της 
ελκυστικότητας στο ράφι και των τεχνολογιών ελέγχου και πιστοποίησης και παρακολούθησης (track-
and-trace technologies), η ePac προσφέρει πρόσθετη αφοσίωση και εμπιστοσύνη στους πελάτες της, 
προστασία της μάρκας του προϊόντος και μελλοντικές δυνατότητες γύρω από την ανακυκλωσιμότητα. 
Μέσω της δύναμης της ψηφιακής εκτύπωσης, κάθε πακέτο που παράγεται από την ePac μπορεί να 
χαρακτηριστεί με έναν μοναδικό κωδικό που του επιτρέπει να παρακολουθείται από την παραγωγή 
μέσω επαναχρησιμοποίησης του για να παρέχει διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα μέρη της 
αλυσίδας που την αποτελούν. Η ePac ανακοίνωσε συνεργασία με την RePurpose Technologies (RPT) για τη 
δημιουργία ευρύτερης Κοινότητας βασισμένης σε λύσεις ανακύκλωσης.

Δομή Οργάνωσης και Γραμμής παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας της ePac

*Στην Ελλάδα η 3 Print Hellas AE αντιπροσωπεύει τις ψηφιακές εκτυπωτικές πρέσες εύκαμπτης συσκευασίας HP 
Indigo, τα μηχανήματα της KARVILLE Solventless - Thermal Laminators και συσκευαστικές Digital POUCH. 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ
ΜΕ DURST Rho P10 200

Η  εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ ιδρύθηκε το 
1952 από τον Άγγελο Λομβαρδιά. Απόφοι-
τος της Σχολής Καλών Τεχνών, ο Άγγελος 

Λομβαρδιάς υπήρξε πρωτοπόρος στην μεταξοτυπία 
εγκαθιδρύοντας τεχνικές τις οποίες κληροδότησε 
στη δεύτερη γενιά. 

Μέσα σε αυτό το μισό αιώνα σκληρής δουλειάς, με-
γάλων και φιλόδοξων επενδύσεων, συνεχούς βελτίω-
σης των μέσων παραγωγής και της  ποιότητας προϊ-
όντος, η εταιρεία παραμένει ανάμεσα στις κορυφαίες 
του είδους της.

Με ιδιόκτητους παραγωγικούς και αποθηκευτικούς 
χώρους, υπερσύγχρονα μηχανήματα και δυνατότητα 
παραγωγής 35.000 τετραγωνικών μέτρων ημερησί-
ως, η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεταξοτυπι-
κών εκτυπώσεων.

Η δομή της εταιρείας με την πλούσια εμπειρία του 
παρελθόντος, την σύγχρονη γνώση, τον συνεχή εκσυγ-
χρονισμό του εξοπλισμού και τη χρήση καινοτόμων 
εφαρμογών δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με επι-
χειρήσεις  όλων  των  μεγεθών  και  κλάδων.

 Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ είναι μέλος της Ένω-
σης Γραφικών Εφαρμογών Εικόνας (SGIA) και αποτελεί 
διακεκριμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Μεταξοτυπών (FESPA). Η FESPA κάθε τέσσερα χρόνια 
διοργανώνει εκθέσεις σχετικές με τη μεταξοτυπία, στις 
οποίες η εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ συμμετέχει και 
έχει αποσπάσει 12 τιμητικές διακρίσεις.

Σήμερα, έχοντας περάσει στην τρίτη γενιά, η ΑΦΟΙ 
ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ μπαίνει δυναμικά στο χώρο της ψηφιακής 
εκτύπωσης με σημαντικές επενδύσεις στον εκτυπωτι-
κό  αλλά  και  στο  μετεκτυπωτικό τομέα. 

Από αριστερά: Ο κ. Σταύρος Ελεμένογλου και ο κ. Άγγελος Ελεμένογλου

Integrated Printing Solutions

Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε σε επένδυση ενός 
επίπεδου inkjet ψηφιακού εκτυπωτή με μελάνια UV, 
του Durst Rho P10 200.

Οι  κ.κ. Σταύρος και  Άγγελος Ελεμένογλου, εκ μέ-
ρους της ΑΦΟΙ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ ΙΚΕ δήλωσαν σχετικά με 
την επένδυση:

«Παρακολουθούμε πάντα με προσοχή τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας και τις τάσεις της αγοράς. Η τεχνο-
λογία της ψηφιακής εκτύπωσης βρίσκεται πλέον σε 
πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης και από πλευράς  ποι-
ότητας εκτύπωσης και από πλευράς ταχύτητας παρα-
γωγής. Οι οικονομικές συνθήκες έχουν σαν αποτέλε-
σμα να δεχόμαστε και παραγγελίες με μικρότερους 
όγκους αλλά πάντα με υψηλά επίπεδα ποιότητας. Η 
λύση ήταν προφανής: ψηφιακή εκτύπωση σαν συ-
μπλήρωμα της μεταξοτυπίας.

Μετά από έρευνα στην αγορά καταλήξαμε ότι ο 
εκτυπωτής Durst Rho P10 200 ικανοποιούσε τα κρι-
τήρια που είχαμε θέσει από πλευράς ποιότητας και 
παραγωγής, κόστους παραγωγής και αξιοπιστίας 
του μηχανήματος.

 Η επιπλέον ξεχωριστή δυνατότητα που προσφέρε-
ται με αυτή την επένδυση είναι η διαφοροποίηση στην 
αγορά μέσω της υβριδικής εκτύπωσης, δηλαδή της 

χρήσης  μεταξοτυπίας και ψηφιακής εκτύπωσης μαζί.  
Η εταιρία μας καθίσταται έτσι ικανή  να προσφέρει 
στους πελάτες της προϊόντα που συνδυάζουν τα πλε-
ονεκτήματα των δυο μεθόδων.

Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα μας αυτή επένδυση θα δι-
ευρύνει το φάσμα των προϊόντων που προσφέρουμε 
στους πελάτες, πάντα στα δικά μας υψηλά επίπεδα 
ποιότητας, σε σύντομους χρόνους παράδοσης και σε 
ανταγωνιστικές τιμές».

Ο UV inkjet Rho P10 200 είναι επίπεδος εκτυπωτής 
για άκαμπτα φύλλα.  Προαιρετικά εκτυπώνει και σε 
εύκαμπτα υλικά σε ρολό. Είναι εξοπλισμένος με κεφα-
λές της Durst με τεχνολογία Quadro Array με μέγεθος 
σταγόνας  10 πικολίτρα (pl) και αποδίδει εξαιρετική 
ποιότητα εκτύπωσης με την τεχνολογία Variodrop και 
με ταυτόχρονο υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας. Η 
μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης φτάνει έως τα 205 τετρ. 
μέτρα την ώρα με ανάλυση εκτύπωσης τα 1000 dpi.

Ο εκτυπωτής συνδυάζει συμπαγή, στιβαρή βιομηχα-
νική σχεδίαση με αποτελεσματικότητα της παραγωγής 
και αξιοπιστία στην λειτουργία, καθιστώντας τον Rho 
P10 200 ένα πραγματικά βιομηχανικό εκτυπωτή, με 
αδιάκοπη ουσιαστικά παραγωγή.

 Ο Rho P10 200 δέχεται, πέραν των βασικών cmyk 
χρωμάτων, και ανοιχτά χρώματα (light cyan  και light 
magenta) ή πρόσθετα χρώματα (πορτοκαλί και μωβ) 
καθώς και λευκό. 

Η χρήση των πρόσθετων Process Colors δεν ελαττώ-
νει την ταχύτητα παραγωγής.

Τα UV μελάνια της Durst είναι φιλικά προς το πε-
ριβάλλον,  σύμφωνα με  τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και 
έχουν άψογη πρόσφυση  σε  πάρα πολλά υλικά. Τα 
εκτυπωμένα υλικά είναι ανακυκλώσιμα.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει σε μεγάλη ποικιλία μη επι-
στρωμένων και επιστρωμένων υλικών – όπως φύλλα 
από σκληρά και μαλακά αφρώδη υλικά, φύλλα αλουμι-
νίου, ακρυλικά, χαρτονιού, κλπ. με πάχος μέχρι 4 εκατο-
στά και προαιρετικά τα 7 εκατοστά πάχος.

Στην εκτύπωση εύκαμπτων υλικών σε ρολά μπορεί να 
εκτυπώσει και  ρολά μεγάλου βάρους μέχρι 200 κιλά και 
διάμετρο μέχρι 30 εκατοστά με προαιρετική μονάδα. 

Τέλος για την εκτύπωση φύλλων χαρτονιού υψηλής 
ποιότητας ο εκτυπωτής δέχεται προαιρετικά ειδική 
μονάδα εκτύπωσης κυματοειδών υλικών (χαρτονιών) 
–  corrugated option που διαθέτει  ειδικούς οδηγούς 
μεταφοράς και συγκράτησης των υλικών και ισχυρότε-
ρο  vacuum για εκτύπωση.

H κυρία Φοντίνα Λομβαρδιά, Πρόεδρος της Fespa 
Ελλάδος, κατά την επίσκεψη των στελεχών της ΑΦΟΙ 
Λομβαρδιά στο εργοστάσιο της Durst στην Ιταλία.
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ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Αναβάθμιση Εξοπλισμού Φλεξογραφίας

Κ  ατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Α. 
Χατζόπουλος Α.Ε. επένδυσε σε συστηματική 
αναβάθμιση του εξοπλισμού εκτύπωσης και  

κατασκευής κλισέ φλεξογραφίας, σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Μεταξύ άλλων, στις 
εγκαταστάσεις μας προστέθηκαν μια υπερσύγχρονη 
μηχανή εκτύπωσης 10 χρωμάτων, ένα προηγμένο 
σύστημα εγχάραξης και φωτισμού UV LED φωτοπο-
λυμερικών πλακών, ένα προηγμένο σύστημα ταυτό-
χρονου φωτισμού δυο όψεων με τεχνολογία UV LED 
και μια νέα μονάδα καθαρισμού των κλισέ.. 

Μια από τις πλέον καίριες επενδύσεις μας στη φλε-
ξογραφία είναι το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα 
ελέγχου ποιότητας των κλισέ Sibress FlexoControl 
3D Plus, ένα όργανο ακριβείας για τη μέτρηση και 
την ανάλυση όλων των βασικών παραμέτρων των 
φλεξογραφικών πλακών.

Τεχνολογία Αιχμής για Υψηλή Ποιότητα

Το σύστημα FlexoControl 3D plus είναι η μόνη συ-
σκευή μέτρησης στον κόσμο που απεικονίζει ταυτό-
χρονα και την επιφάνεια των κουκκίδων της φλεξο-
γραφίας, αλλά και τη μορφολογία και τη βάση τους 
σε τρισδιάστατη μορφή. Δύο κάμερες καταγράφουν 
συγχρόνως την επιφάνεια και την πλάγια όψη των 
κουκίδων σε υψηλή ευκρίνεια, ούτως ώστε όλες οι 
κρίσιμες παράμετροι του κάθε κλισέ να αναλύονται 

και να αξιολογούνται με ακρίβεια, χάρη στο ειδικό 
λογισμικό Versatile@flex.

«Το FlexoControl 3D Plus επιτρέπει τη μέτρηση 
της ανάλυσης και την καταγραφή του ποσοστού, 
της  διαμέτρου  και  της περιμέτρου της κάθε 
κουκκίδας με απόλυτη ακρίβεια», αναφέρει η Αι-
μιλία Βεντούρη, Flexo Prepress Supervisor της 
εταιρίας. «Λόγω του ότι οι κουκκίδες απεικονίζονται 
τρισδιάστατα και από πλευρική λήψη, μπορούμε επί-
σης να μετρήσουμε το ανάγλυφο της πλάκας, δημι-
ουργώντας μια καμπύλη συμβατότητας. Με αυτόν 
τον τρόπο, μπορούμε να εκτιμήσουμε και την από-
δοση του κάθε κλισέ σε σχέση με την καμπύλη που 
χρησιμοποιήθηκε στην επεξεργασία της μακέτας."

Η μέτρηση και η καταγραφή όλων αυτών των 
παραμέτρων έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πολύ 
λεπτομερής έλεγχος του κάθε κλισέ, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί και η υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκτύ-
πωσης φλεξογραφίας.

Η επένδυση αυτή συνάδει με τη φιλοσοφία της 
εταιρίας μας για σταθερή, υψηλή ποιότητα σε 
κάθε βήμα της παραγωγικής  μας  διαδικασίας  
και υποστηρίζει περαιτέρω τη δέσμευσή της να 
προσφέρει  εξαιρετικές  λύσεις  εύκαμπτης  συ-
σκευασίας  στους  πελάτες  της.

http://www.hatzopoulos.gr

Σερβοενισχυτές

Σερβοκινητήρες

Οθόνες – HMI – SCADA

PLCs

Παλμογεννήτριες

Inverters – DC Drives

Σέρβο - έμβολα

Stepper Motors  
& Drives

Φωτοκύτταρα

Ρομποτικές κάμερες

Motion Controllers

Ολοκληρωμένες  
Λύσεις Αυτοματισμού

Ενημέρωση

Εκπαίδευση

Υποστήριξη

Παρακαταθήκη Υλικών
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Λεωφόρος Μαραθώνος 72, 19009  Πικέρμι Αττικής
T: 210-8227470, 210-8227472, 210-8227677, F: 210-8253787, E: info@alpha-motion.gr

www.alpha-motion.gr
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Χρήση θερμής κόλλας

Η διαδικασία θερμής κόλλας χαρακτηρίζεται από τo 
γρήγορο στέγνωμα και τη δυνατότητα εφαρμογής σε 
μη πορώδη, αδιαπέραστα υλικά όπως foils. Σε ειδικές 
συσκευασίες χρησιμοποιείται μαζί με ψυχρή, υδατοδι-
αλυτή κόλλα. Με τον τρόπο αυτό το σημείο προσκόλ-
λησης προσαρμόζεται αμέσως, ώστε οι δύο επιφάνειες 
να μην μετατοπίζονται ή διαχωρίζονται πριν στεγνώσει 
η ψυχρή κόλλα.

Χρήση ψυχρής κόλλας

Η ψυχρή, υδατοδιαλυτή κόλλα χρησιμοποιείται κα-
θώς είναι πιο οικονομική, εύκολη στη διαχείριση και 
προσφέρει σταθερότητα διαρκείας στο σημείο συ-
γκόλλησης. Οι στιβαρές κεφαλές εφαρμογής κόλλας 
της Baumer hhs εγγυώνται την αξιόπιστη παραγωγή με 
την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Η ποιότητα εφαρμο-
γής προσαρμόζεται πάντα στο προϊόν και την ταχύτη-
τα της μηχανής. Οι πλέον ελάχιστες ποσότητες κόλλας 
μπορούν να εφαρμοστούν σε κουκίδες (dot mode).

Διασφάλιση ποιότητας προϊόντος

Τα προαιρετικά συστήματα παρακολούθησης και 
διασφάλισης ποιότητας της Baumer hhs ελέγχουν το 
κάθε προϊόν βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Συ-
στήματα ανάγνωσης κωδικών αναγνωρίζουν τη συ-
σκευασία ώστε να αποφεύγεται το μπέρδεμα των ερ-
γασιών και οι αισθητήρες ανάγνωσης κόλλας ελέγχουν 
τη σωστή εφαρμογή της πριν το κλείσιμο. Τα ελαττω-
ματικά προϊόντα απορρίπτονται μέσω εκτοξευτή, χω-
ρίς σταμάτημα της λειτουργίας παραγωγής, σε οποια-
δήποτε ταχύτητα.

Σε κάθε σύστημα μπορούν να προστεθούν επιπλέον 
μονάδες/λειτουργίες. Υπάρχουν διαθέσιμες μονάδες 
κόλλας για το κάτω μέρος των κουτιών με ένα ή δύο 
ακροφύσια (για αντικατάσταση του συστήματος κόλ-
λησης με δίσκο), καθώς και ανεξάρτητα ελεγχόμενες 
κεφαλές πολλαπλών χρήσεων. Υπάρχει ακόμα δυνατό-
τητα συνδυασμού ψυχρής και θερμής κόλλας.

Ένα προαιρετικό ενσωματωμένο σύστημα ανάγνω-
σης κωδικών, ελέγχου πλαϊνής κόλλησης (είτε μπέκ 
είτε δίσκου) ή καταγραφής δεδομένων, με κάμερες εάν 
ζητηθεί, εξασφαλίζει την σωστή & διασφαλισμένη πα-
ραγωγή, χωρίς ελαττώματα. 

Τα προϊόντα Baumer hhs διατίθενται στην Ελλάδα
από τη GRAPHCOM, επίσημη αντιπρόσωπο,
T: 210 9823800, info@graphcom.gr, www.graphcom.gr 

Ανέπαφη εφαρμογή κόλλας στο επάνω και 
κάτω μέρος κουτιών

Οι αυξημένες ταχύτητες παραγωγής και οι 
απαιτήσεις για ποιότητα, ευελιξία και παραγωγικότη-
τα δημιουργούν την ανάγκη για συστήματα κόλλας 
νέας τεχνολογίας.

Η τεχνολογία της Baumer hhs επιτρέπει την υψηλής 
ακρίβειας εφαρμογή κόλλας χωρίς επαφή με το ανά-
πτυγμα  του κουτιού σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Το 
κλειστό σύστημα ελαχιστοποιεί τους χρόνους καθαρι-
σμού και προετοιμασίας της μηχανής. Προσφέρει συ-
νεχή λειτουργία εφαρμογής κόλλας χωρίς σκάρτα, από 
το ξεκίνημα μέχρι την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας 
που ξεπερνά τα 700 m/min, και επιτρέπει την παραγω-
γή πολύπλοκων προϊόντων. Ο εξοπλισμός που χρησι-
μοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα σπονδυλωτό 
σύστημα αποτελούμενο από μονάδα παροχής κόλλας 
υπό υψηλή πίεση, υψηλής ταχύτητας και άφθαρτες 
ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ψεκασμού και εύχρηστη 
μονάδα  ελέγχου που  διευκολύνει  τις γρήγορες αλλα-
γές εργασιών με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η διαδικασία για την παραγωγή κουτιών γίνεται ολο-
ένα και πιο περίπλοκη τεχνικά και δημιουργεί υψηλά 
στάνταρ για τα συστήματα κόλλας και ελέγχου ποιότη-
τας. Ένα σύγχρονο, ισχυρό σύστημα που ανταπεξέρ-
χεται στις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις των γρήγορων, 
πλήρως αυτοματοποιημένων μηχανών είναι το σπον-
δυλωτό σύστημα Xtend. 

Εφαρμογή κόλλας σε κουτιά

Οι διπλωτικές-κολλητικές μηχανές (συρταροκολλη-
τικές) επεξεργάζονται διαμορφωμένα αναπτύγματα 
κουτιών, τα οποία διπλώνουν και κολλούν παράγοντας 
τελικό προϊόν. Στην περίπτωση συσκευασιών branded 
ή φαρμακευτικών προϊόντων, τα διπλωμένα κουτιά 
τροφοδοτούνται και γεμίζονται σε αυτόματες μηχανές 
συσκευασίας. Πολλά κουτιά χρειάζονται δίπλωμα σε 
αρκετά σημεία, στην κατεύθυνση αλλά και εγκάρσια 
της κατεύθυνσης της μηχανής, πριν εφαρμοστεί η κόλ-
λα. Το κουτί προετοιμάζεται για να γυρίσει χωρίς προ-
βλήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Συστήματα εφαρμογής κόλλας
και διασφάλισης ποιότητας
για τον κλάδο της κυτιοποιίας
από την Baumer hhs

Σχετικά με τη Baumer hhs GmbH

Η Baumer hhs GmbH με έδρα το Krefeld (Γερμανία) είναι μια κορυφαία  κατασκευάστρια  εταιρία συστη-
μάτων  κόλλας  βιομηχανικής  χρήσης,  σε  συνδυασμό με  συστήματα διασφάλισης πιστοποίησης & ποιότη-
τας. Δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά και προσφέρει στους πελάτες της ένα προσεκτικά οργανω-
μένο portfolio λύσεων που εξυπηρετούν  διαφορετικές  ανάγκες  εφαρμογής  θερμής ή ψυχρής κόλλας σε 
αυτοματοποιημένες  γραμμές παραγωγής,  συμπεριλαμβανομένων  κεφαλών εφαρμογής, αντλιών, δοχείων 
πίεσης, συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης. Το portfolio συμπληρώνεται από μια  σειρά υπηρεσιών 
(συμβουλευτικές, after-sales, δοκιμές καινοτόμων εφαρμογών στο hhs solution centre του Krefeld) προς 
τους πελάτες της. Οι λύσεις  της  Baumer hhs  χρησιμοποιούνται  ευρέως στους κλάδους της κυτιοποιίας, της 
συσκευασίας  χαρτοκιβωτίων, των  εκτυπώσεων καθώς  και σε  ειδικές εφαρμογές. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Baumer hhs επισκεφθείτε το site: www.baumerhhs.com.
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Το μέσο εργοστάσιο σήμερα λειτουργεί μόλις στο 
60% της δυναμικότητας του. Εκεί καταλήγουν 
σημαντικές διεθνείς έρευνες. Η δική μας εμπει-

ρία δείχνει ότι στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι ακό-
μη μικρότερο.  Εξαιτίας αυτού, όλο και περισσότερες 
Βιομηχανίες επιλέγουν την εφαρμογή του ΟΕΕ για να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των γραμμών 
παραγωγής τους. Στις εταιρείες που ασχολούνται με τη 
συσκευασία στις ΗΠΑ, το ποσοστό χρήσης του ΟΕΕ εί-
ναι άνω του 75%. Σε προηγούμενα άρθρα αναπτύξαμε 
λεπτομερώς τι είναι το ΟΕΕ και πως εφαρμόζεται. Εδώ 
θα εξηγήσουμε ότι δεν αρκεί η εγκατάσταση ενός σύγ-
χρονου συστήματος μέτρησης του ΟΕΕ για να έχουμε 
θεαματικά αποτελέσματα βελτίωσης. Απαιτείται και η 
αντίστοιχη αλλαγή κουλτούρας για να εξασφαλισθεί η 
επιζητούμενη επιτυχία.  Οι πιο σημαντικές αλλαγές που 
πρέπει να εφαρμοσθούν είναι: 

1. Επιλέξτε έναν «πρωταθλητή»

Μια κοινή πρόκληση είναι ότι το εργατικό δυναμι-
κό σε πολλές παραγωγικές μονάδες, δυσκολεύεται 
να αλλάξει παλαιές μεθόδους παραγωγής και να υι-

οθετήσει νέα, σύγχρονα συστήματα. Δυστυχώς, αυτά 
τα πράγματα εμποδίζουν μια επιτυχημένη εφαρμογή 
του ΟΕΕ. Επομένως απαιτούνται νέες διαδικασίες που 
να εμπλέκουν τους χειριστές και να κάνουν την εφαρ-
μογή του ΟΕΕ μέρος της καθημερινότητάς τους.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει 
αυτό είναι να ορίσετε έναν «πρωταθλητή» που θα 
ανοίγει το δρόμο για την πραγματική εφαρμογή του 
ΟΕΕ. Αυτός ο άνθρωπός πρέπει να έχει θέληση για 
βελτιώσεις, να γνωρισει και να κατανοήσει πλήρως 
την αποτελεσματικότητα της ορθής μέτρησης του 
ΟΕΕ. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο εάν θέλετε να 
χτίσετε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης που να εί-
ναι βιώσιμη και μακροχρόνια. Το επόμενο βήμα είναι 
να τεθούν οι βάσεις για τη συμμετοχή του συνόλου 
του προσωπικού, ώστε να αρχίσει να γίνεται αντιλη-
πτό τι σημαίνει το ΟΕΕ και τι συνεπάγεται.

2. Εισαγάγετε την έννοια του ΟΕΕ

Δεν είναι απαραίτητο όλοι στην εταιρεία να γίνουν 
ειδικοί στη θεωρία του ΟΕΕ και κατ’ επέκταση στη φι-
λοσοφία του Lean Manufacturing. Το μόνο που απαι-

Σπάταλη ή Λιτή Παραγωγή; 
Πως θα διαμορφώσετε κουλτούρα για την εφαρμογή
του ΟΕΕ* στην εταιρεία σας?
*Overall Equipment Effectiveness
Του Σ. Βαμβακά

τείται είναι μια σταδιακή εισαγωγή μερικών βασικών 
εννοιών της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού. 
Σημαντική βοήθεια στο στάδιο αυτό μπορεί να δοθεί 
με την επιλογή ενός απλού, αυτοματοποιημένου και 
φιλικού συστήματος μέτρησης του ΟΕΕ. Οι βασικές 
μετρήσεις που πρέπει να κατανοήσει το εργατικό σας 
δυναμικό είναι:

● Διαθεσιμότητα (πραγματικός έναντι του  
προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της 
γραμμής παραγωγής)

● Απόδοση (πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 
έναντι της μέγιστης δυνατής ταχύτητας)

● Ποιότητα (ποσοστό απορριπτομένων προϊόντων)

Ενώ αυτές οι τρεις μετρήσεις εστιάζουν συχνά σε 
διαδικασίες και μηχανές, ασχολούνται επίσης με την 
απόδοση των χειριστών και τη νοοτροπία τους. Κατά 
συνέπεια, η αλλαγή κουλτούρας πρέπει να ξεκινά με 
την εξέταση των ευρημάτων και των απωλειών με 
τρόπους που δεν θέτουν τους χειριστές και το εργα-
τικό δυναμικό σε αμυντική θέση. Πρέπει όλοι να κα-
τανοήσουν ότι η ανάλυση του ΟΕΕ είναι ένα δυνατό 
εργαλείο για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης.

3. Βοηθήστε όλους να καταλάβουν γιατί το 
ΟΕΕ είναι απαραίτητο

Είναι φυσικό για τους χειριστές, τους προϊσταμέ-
νους και το συνολικό εργατικό δυναμικό να αντιστέ-
κονται  στις αλλαγές. Η εισαγωγή του ΟΕΕ πρέπει να 
παρουσιαστεί ως καθαρό κέρδος για αυτούς και για 
την εταιρεία στο σύνολό της. Η ιδέα είναι να αξιοποι-
ηθούν οι γνώσεις των χειριστών και του εργατικού 
δυναμικού παρέχοντας έναν τρόπο για να συμβάλουν 
με τις ιδέες τους.

Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την τελική υιοθέτηση 
του ΟΕΕ, εισάγοντας αργά μια διαδικασία ανάλυσης 
και βελτίωσης. Το εργατικό δυναμικό θα οδηγήσει αυ-

τήν τη διαδικασία αντί μιας προσέγγισης από πάνω 
προς τα κάτω που βασίζεται σε εντολές. Ξεκινώντας 
με τη βάση γνώσεων και τις ιδέες από το εργατικό 
δυναμικό σας, μπορείτε να αποφύγετε πολλά από τα 
εμπόδια διαχείρισης αλλαγών κουλτούρας που μπο-
ρούν να συμβούν με την εφαρμογή.

4. Αξιοποιήστε την εμπειρία και τις γνώσεις 
του εργατικού δυναμικού

Το εργατικό δυναμικό σας διαθέτει γνώση και πλη-
ροφορίες σχετικά με πιθανές αλλαγές που μπορούν να 
εξαλείψουν τεχνικά, λειτουργικά ή μηχανικά προβλή-
ματα και αιτίες απωλειών. Και εμπλέκοντάς τους στη 
διαδικασίας εντοπισμού ευκαιριών βελτίωσης και σχε-
διασμού λύσεων, τους δίνει μια αίσθηση ιδιοκτησίας. 

Η «ιδιοκτησία» των βελτιώσεων της διαδικασίας δεί-
χνει στο εργατικό δυναμικό πώς οι δουλειές τους γίνο-
νται ευκολότερα, πιο ξεκούραστα και πιο αποδοτικά. 
Επίσης, δίνει άμεση επίγνωση της επίδρασης τυχόν 
λανθασμένων ενεργειών. Για παράδειγμα, το προσω-
πικό της παραγωγής  μπορεί να βοηθήσει σημαντικά:

• Στη διαδικασία βελτίωσης μέσω ανάλυσης των κα-
θυστερήσεων και των σταματημάτων

• Στην ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου δραστηρι-
οτήτων για βελτιώσεις

• Στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος δρα-
στηριοτήτων. Το δημιουργημένο σχέδιο αποτελεί τη 
βάση για συναντήσεις διοίκησης / εργαζομένων που 
εστιάζουν σε συνεχείς βελτιώσεις.

Η δημιουργία μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει 
την τυποποιημένη ανατροφοδότηση από το προσω-
πικό της παραγωγής  είναι μία από τις πιο κρίσιμες 
πτυχές που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία 
ενός έργου εφαρμογής του ΟΕΕ. Ο λόγος είναι αρκετά 
απλός - αλλάζει τη νοοτροπία της εταιρείας σε μια νο-
οτροπία συνεχούς βελτίωσης. 
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Ξεκινήστε το ταξίδι σας στο ΟΕΕ

Η διαδικασία της αλλαγής κουλτούρας σε ένα περι-
βάλλον παραγωγής με στόχο την επιτυχία της εφαρ-
μογής του ΟΕΕ απαιτεί χρόνο. Και γι΄αυτό ιδανικά πρέ-
πει να ξεκινήσει πολύ πριν από την πραγματική φάση 
εφαρμογής. Αλλά είναι σημαντικό να ξεκινήσετε από 
κάπου, αναγνωρίζοντας ότι ο συγχρονισμός δεν είναι 
ποτέ τέλειος.

Βάζοντας το προσωπικό της παραγωγής στη θέση του 
οδηγού, οι εταιρείες μπορούν να κάνουν την υλοποίηση 
του ΟΕΕ επιτυχία που οδηγεί σε λειτουργικές και θεμε-
λιώδεις βελτιώσεις. Και εφαρμόζοντας τα 4 βήματα που 
περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να κάνετε 
το ταξίδι πολύ πιο άνετο και αποτελεσματικό.

Πηγές:

www.cbinsights.com/research/future-factory-
manufacturing-tech-trends/

www.packworld.com/issues/operational-
excellence/article/13372971/three-out-of-four-
food-processing-operations-measure-oee-
overall-equipment-efficiency

www.evocon.com/learn/oee-fundamentals/

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.

Προσωπικό e-mail: svamvakas@inpractice.gr

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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● Αυτονομία ενέργειας - Η ευκολία μεταφοράς και 
δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας είναι πολύ ση-
μαντικά χαρακτηριστικά, αλλά εάν η συσκευή δεν έχει 
ισχύ - αρκετή τουλάχιστον για να μην χρειάζεται συνεχή 
επαναφόρτιση - γίνεται πηγή αναποτελεσματικότητας.
Οι διαφορές - με αριθμούς

Εν τέλει όμως πόσο μπορεί πραγματικά να ωφεληθεί 
μια επιχείρηση που καταργεί το χαρτί και μολύβι στις 
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας;

Τα δύο γραφήματα που ακολουθούν δείχνουν τη δι-
αφορά μεταξύ ενός αυτοματοποιημένου συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας και ενός μη αυτοματοποιημέ-
νου συστήματος.

Ο πρώτος πίνακας συγκρίνει την απόδοση των διαδι-
κασιών ελέγχων ποιότητας μεταξύ εταιρειών που χρησι-
μοποιούν χαρτί και χειροκίνητα συστήματα και εκείνων 
που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, όλα ανεξαιρέτως τα κρι-
τήρια αποτελεσματικότητας των ποιοτικών ελέγχων 
βελτιώνονται στη περίπτωση χρήσης αυτοματοποιη-
μένων συστημάτων.

Καταλαβαίνουμε εύκολα πως οι βιομηχανίες με χει-
ροκίνητα μέσα ποιοτικών ελέγχων βρίσκονται σε ση-
μαντικά μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών 
τους με αυτοματοποιημένα.

Αν προσθέτουμε στην εξίσωση και τον παράγοντα 
"Κινητικότητα", παρατηρούμε ακόμη μεγαλύτερη διεύ-
ρυνση της διαφοράς αποτελεσματικότητας μεταξύ των 
εταιρειών που επενδύουν στις αντίστοιχες τεχνολογίες 
και εκείνες που δεν το κάνουν.

Σε αυτή τη περίπτωση βλέπουμε ότι κάποιοι δείκτες 
που συμπίπτουν με αυτούς του προηγούμενου πίνακα 
δείχνουν να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο λόγω 
της δυνατότητας «κινητικότητας».

Τα KPIs που όμως ξεχωρίζουν είναι η μείωση του κό-
στους τεχνικής συντήρησης κατά 12% και η συνολική 
αξιοποίηση εξοπλισμού που αυξάνεται κατά 7 ποσο-
στιαίες μονάδες.

Πώς να πάτε εκεί
Πριν δεσμευτείτε να επενδύσετε σε νέο λογισμικό, 

εξοπλισμό και εκπαίδευση, υπάρχουν μερικά βήματα 
που αξίζει να αφιερώσετε χρόνο.

● Καταγράψτε τις διαδικασίες σας - Το λογισμικό και 
ο εξοπλισμός λειτουργούν καλύτερα όταν έχουν σχε-
διαστεί για να βελτιώσουν μια υπάρχουσα διαδικασία. 
Το κλειδί για να γίνει αυτό είναι πρώτα να αποκτήσετε 
μια εξαιρετική αντίληψη για τις υπάρχουσες διαδικασίες 
σας. Δημιουργήστε ένα έγγραφο, όπου να εμφανίζεται 
διαγραμματικά η διαδικασία ως έχει σήμερα. Αυτό το έγ-
γραφο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο όταν ξεκινήσετε να 
αναζητάτε λύσεις και τη συνδρομή ειδικών.

● Αναζητήστε εξειδίκευση - Εάν είστε μικρός ή με-
σαίου μεγέθους παραγωγός, το πιθανότερο είναι να 
μην έχετε εσωτερικά εξειδικευμένη γνώση ανάλυσης 
και τεκμηρίωσης της διαδικασίας. Φέρνοντας έναν 
εξωτερικό πόρο / σύμβουλο που γνωρίζει τον χώρο αυ-
τοματισμού και της «κινητικότητας» θα ήταν μία καλή 
αρχή για να επενδύσετε.

● Δημιουργήστε μια κουλτούρα αλλαγής - εάν δεν 
το κάνετε ήδη, θα πρέπει. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
δυσκολεύονται να αλλάξουν συνήθειες και τον τρόπο 
εργασίας τους, ακόμη και αν καταλαβαίνουν ότι είναι 
λάθος. Με την πρώτη ευκαιρία ανοίξτε μια δομημένη δι-
αδικασία διαλόγου με το προσωπικό της εγκατάστασης. 
Ακούστε τα προβλήματά τους και τη γνώμη τους και 
όταν θα πάρετε την απόφαση θα τους έχετε συμμάχους.

Τέλος, η «Αυτοματοποίηση» και η «Κινητικότητα» 
μπορούν να είναι εξαιρετικοί στόχοι, αλλά δεν χρειά-
ζεται να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα. Κοιτάξτε την επι-
χείρησή σας ανά κατηγορία διαδικασιών. Μπορείτε να 
ξεκινήσετε από εκείνη την κατηγορία που βρίσκετε την 
πιο χειροκίνητη εργασία ή βλέπετε ότι μπορεί να επι-
φέρει σημαντικά αποτελέσματα αν βελτιωθεί. Πολλές 
λύσεις λογισμικού είναι modular. Έχουν δηλαδή σχεδι-
αστεί για να εξυπηρετούν διαφορετικές διαδικασίες και 
να ενσωματώνονται σταδιακά στην εταιρεία.
www.tekmon.com

Δ  εν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο, έντυπες 
φόρμες και αρχεία excel που έχουν δημιουργη-
θεί ως μια προσωρινή λύση οργάνωσης να εξα-

κολουθούν να τηρούνται για δεκαετίες στις εταιρείες. 
Συνήθως όταν μια διαδικασία έχει παγιωθεί, θεωρεί-
ται επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. 
Όμως στο τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου έχει περάσει 
καιρός για να γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή. Ενώ άλ-
λοι τομείς όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός προϊόντων, 
η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα αυτοματο-
ποιούνται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, ο 
ποιοτικός έλεγχος εξακολουθεί να είναι πολύ συχνά 
μια ιδιαιτέρως χειροκίνητη διαδικασία που επηρεάζει 
τόσο την ασφάλεια, όσο προφανώς και την ποιότητα 

Οι διαδικασίες «χειροκίνητου» ποιοτικού 
ελέγχου υποφέρουν από τέσσερα βασικά 
ελαττώματα:

1. Έλλειψη λήψης αποφάσεων σε πραγματικό 
χρόνο. Η βασισμένη σε χαρτί προσέγγιση σημαίνει ότι 
οι πληροφορίες διακινούνται δύσκολα. Τα δεδομένα 
που συλλέγονται από κάποιον που εργάζεται με χαρτί 
και μολύβι σε μια μακρινή γωνία της παραγωγής δεν θα 
είναι διαθέσιμα σε άλλα σημεία της ίδιας παραγωγής, 
ούτε προφανώς και σε κανένα σημείο της γενικότερης 
αλυσίδας. Όχι μόνο τα δεδομένα αυτά δεν είναι διαχει-
ρίσιμα, αλλά οι καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων 
που προκύπτουν είναι δυνητικά δαπανηρές λόγω σπα-
τάλης πόρων και κακής ικανοποίησης των πελατών.

2. Ακρίβεια και αναφορά. Το χαρτί και το μολύβι (ή 
ακόμη και τα offline υπολογιστικά φύλλα) σημαίνουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα σφάλματος, καθώς όλα τα 
δεδομένα που καταγράφονται βασίζονται στον εργα-
ζόμενο που κάνει την καταγραφή για να είναι ακριβή. 
Ακόμη και μικρά ποσοστά σφαλμάτων που επανα-
λαμβάνονται συνήθως προκαλούν μεγάλη ζημία στις 
εταιρείες. Το πρόβλημα όμως επιδεινώνεται ακόμη 
περισσότερο, καθώς η μη αυτοματοποιημένη δημι-
ουργία αναφορών απαιτεί χρόνο για να φτάσει στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Ακόμη και οι ίδιες οι 

αναφορές παρουσιάζουν περισσότερα σφάλματα, κα-
θώς η μεταφορά δεδομένων από το χαρτί υπόκεινται 
επίσης σε ανθρώπινα λάθη.

3. Έλλειψη ορατότητας. H έλλειψη πρόσβασης σε 
πραγματικό χρόνο, η αδυναμία δημιουργίας αυτόμα-
των αναφορών και τα υψηλότερα ποσοστά σφαλμά-
των, οδηγούν στην έλλειψη ορατότητας. Οι σύνθετες 
διαδικασίες παραγωγής που αποτελούνται από πολλα-
πλές τοποθεσίες ή διαφορετικές διεργασίες δεν μπο-
ρούν να γίνουν πιο παραγωγικές και αποδοτικές, όταν 
η διαχείριση παρεμποδίζεται και επιβραδύνεται από 
χειροκίνητες διαδικασίες.

4. Εκπαίδευση και βελτίωση. Τα δεδομένα που 
συλλέγονται, αναλύονται και αναφέρονται με συγκε-
ντρωτικό και δομημένο τρόπο σε πραγματικό χρόνο 
έχουν επιπλέον οφέλη πέρα από την υποβοήθηση λή-
ψης αποφάσεων. Όταν τα δεδομένα ποιοτικού ελέγχου 
είναι ακριβή, οργανωμένα και δυναμικά, χρησιμεύουν 
επίσης και ως ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι ερ-
γαζόμενοι που έχουν πρόσβαση, μαθαίνουν από αυτά 
και επανασχεδιάζουν βελτιωμένες διαδικασίες.

Πώς η κινητικότητα (Mobility) μπορεί
να κάνει τη διαφορά

Ο όρος «Κινητικότητα» χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων σε διαφορετικά θέματα. 
Στο παρόν άρθρο για την Βιομηχανία, ο όρος χρησιμο-
ποιείται με βάση τα παρακάτω 3 βασικά χαρακτηριστικά:

● Κινητές Συσκευές - Χρήση συσκευών που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε κίνηση για να εκτελού-
νται οι εργασίες (π.χ. tablet, smartphones ή άλλες συ-
σκευές που μεταφέρεται εύκολα,  σε αντίθεση με έναν 
υπολογιστή τοποθετημένο σε ένα γραφείο μακριά από 
την περιοχή της παραγωγικής διαδικασίας).

● Ασύρματη συνδεσιμότητα - Ασύρματη σύνδεση 
των συσκευών με ένα κεντρικό σημείο συλλογής και 
επεξεργασίας των δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι 
μία ανεξάρτητη cloud βάση δεδομένων, ένα λογισμι-
κό ERP ή ακόμη και ένας server τοποθετημένος κάπου 
στην εγκατάσταση.

Πώς ο αυτοματισμός
και η «κινητικότητα» βελτιώνουν
την ποιότητα και την ασφάλεια
στη Βιομηχανία
Παναγιώτης Μήτσιος,
Διευθυντής Λειτουργιών της Tekmon
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Η μοναδική στο είδος και τον τομέα της τρισδιά-
στατης εκτύπωσης μετάλλου, Desktop Metal, 
ανακοίνωσε πρόσφατα την εισαγωγή της, μέχρι 

το τέλος του 2020, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-
κης. Η εταιρεία δεν είναι άγνωστη στα πρωτοσέλιδα, 
καθώς υπήρξε μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στη 
συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύ-
σεις, ενεργώντας ως πρωτοπόρος με διάφορους τρό-
πους για την ωρίμανση της προσθετικής κατασκευής 
(additive manufacturing) ως την καινοτόμο τεχνολογι-
κή λύση.

Αλλά, τι είναι αυτό στη Desktop Metal – και την 
τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλλου – που κεντρίζει το 
ενδιαφέρον των πελατών; Πολλοί από τους πιθανούς 
χρήστες αυτής της τεχνολογίας είναι ήδη εδραιωμένοι 
χρήστες καθιερωμένων μεταλλουργικών διεργασιών, 
από τη μηχανική κατεργασία έως τη χύτευση με έγχυ-
ση μετάλλων.

Εν ολίγοις, ο τομέας εξελίσσεται. Για να έχουμε μια 
καλύτερη άποψη για το τι σημαίνει αυτό, μιλήσαμε με 
έναν από τους πελάτες της Desktop Metal για μια εσω-
τερική ματιά στην εξέλιξη αυτή μέσω της τρισδιάστα-
της εκτύπωσης μετάλλου.

Η ώθηση της Koch Industries KVHI +2.2%, που είναι 
η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, 

ήταν πάντα να επενδύει στο μέλλον. Μία από τις κα-
τευθυντήριες αρχές για το σκοπό αυτό είναι η μετεξέ-
λιξη και ο Jason Harjo, Διευθυντής, Μηχανικού & Ηλε-
κτρικού Σχεδιασμός (Δυτικό Ημισφαίριο) της εταιρείας 
Koch John Zink Hamworthy Combustion (JZHC), επι-
βεβαιώνει: «Η μετεξέλιξη δεν είναι κάτι που κάνουμε, 
αλλά το ποιοι πραγματικά είμαστε και πώς προσεγγί-
ζουμε την επιχείρησή μας».

Για την JZHC, αυτό σημαίνει ότι διατηρείται μια νο-
οτροπία μετεξέλιξης – βέβαια, καθόλου εύκολο επί-
τευγμα για την σχεδόν αιωνόβια εταιρεία που παράγει 
συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων και καύσης κα-
θαρού αέρα. Έχουν υιοθετήσει στην επιχείρησή τους 
τεχνικές και τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής 
(AM), αναδιαμορφώνοντας αποτελεσματικά όχι μόνο 
τον εξοπλισμό της αλλά και την αποδοτικότητα και τα 
έσοδά της.

Η JZHC άρχισε να ασχολείται με την προσθετική κα-
τασκευή (AM) περίπου μια δεκαετία πριν, δουλεύοντας 
με συστήματα πλαστικού μέσω ενός γραφείου υπηρε-
σιών. Αυτή η άμεση πρόσβαση στην εξειδίκευση της 
προσθετικής κατασκευής (AM) βοήθησε στην εξέλιξη 
της πορείας της ομάδας, καθώς η JZHC παρείχε μοντέ-
λα CAD και είχε την κατάλληλη βοήθεια να μεταπηδή-
σει σε μια πιο απλοποιημένη ροή εργασίας μέσω της 
τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Η DeskTop Metal
είναι στα πρωτοσέλιδα,
Ποιος πραγματικά τη 
χρησιμοποιεί;

Integrated Printing Solutions

Sarah Goehrke Contributor
FORBES

Τα πρώτα μέρη που χρησιμοποίησαν αυτήν τη νέα 
τεχνολογία ήταν τα πλακίδια καυστήρα, τα οποία ση-
μειώνει ο Harjo «έχουν πολύ περίπλοκη γεωμετρία». Η 
κατασκευή τους περιλάμβανε μία διαδικασία με καθιε-
ρωμένα μέσα, όπως λαμαρίνα, κατεργασία, συγκόλλη-
ση και ένα αυστηρό σύστημα βαφής για τα καλούπια 
τους. Η καθιερωμένη διαδικασία παραγωγής 12 βη-
μάτων μειώθηκε σε μια διαδικασία προσθετικής κατα-
σκευής δύο βημάτων. Εκτός από τη σημαντική εξοικο-
νόμηση χρόνου και κόστους ήρθε ακόμα ένα όφελος: 
«Όταν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα σπάσει στο κα-
λούπι, μπορούμε εύκολα να εκτυπώσουμε ένα άλλο για 
να το αντικαταστήσουμε. Έτσι ξεκινήσαμε για πρώτη 
φορά την προσθετική κατασκευή (AM) », λέει ο Harjo:« 
για να λύσουμε ένα πρόβλημα ».

Μετά από αρκετά χρόνια τρισδιάστατης εκτύπωσης 
με πολυμερή, η Koch Disruptive Technologies εξέταζε 
μια εταιρεία που ονομάζεται Desktop Metal για πιθανές 
επενδύσεις και προσέλαβε τον Harjo για τεχνικό έλεγ-
χο. «Η τεχνολογία ήταν καταπληκτική», θυμάται ο Harjo 
τη διαδικασία, «αλλά ήταν τα εξαιρετικά μυαλά πίσω 
από την Desktop Metal που με έκαναν να νιώσω τη σι-
γουριά που χρειαζόμουν». Στις αρχές του 2019, η JHZC 
αγόρασε ένα Studio System για παραγωγή στις εγκατα-
στάσεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε μέταλλο. 

Η έναρξη λειτουργίας του εκτυπωτή έγινε άμεσα, 
κατασκευάζοντας πρωτότυπα νέων σχεδίων και τε-
στάροντάς τα επανειλημμένα. Στη συνέχεια ακολού-
θησε η παραγωγή ανταλλακτικών από παραγγελίες, 
καθώς για τα παλαιότερα ανταλλακτικά ενδέχεται να 
μην υπάρχουν πλέον τα παραδοσιακά εργαλεία για την 
παραγωγή τους. Ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής μπο-

ρεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε εφικτό σχέδιο που 
του εισάγουμε, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε (ή 
να πληρώσουμε) για τη δημιουργία εργαλείων όπως 
θα συνέβαινε με τις καθιερωμένες μεθόδους. Αυτό 
ωφέλησε τη δευτερογενή αγορά, καθώς «έχοντας την 
δυνατότητα να διανείμουμε γρήγορα αυτά τα ανταλ-
λακτικά, χωρίς να περιμένουμε κατασκευή ή αποστολή 
εργαλείων, είμαστε σε θέση να τηρούμε τις προθεσμίες 
παράδοσης και να βοηθούμε τους πελάτες να τηρούν 
τα χρονοδιαγράμματα με τον εξοπλισμό τους», λέει ο 
Harjo.

Πέρα από αυτές τις πρώτες εφαρμογές, η JZHC στρά-
φηκε σε αυτό που ο Harjo αποκαλεί «το Άγιο Δισκοπό-
τηρο των εξαρτημάτων». Δηλαδή, ένα εξάρτημα που 
μπορεί να γίνει μόνο με προσθετική κατασκευή (AM), 
«ένα στοιχείο που σας δίνει μια συγκεκριμένη αύξηση 
απόδοσης σε σχέση με οτιδήποτε μπορείτε να φτιάξε-
τε με τις καθιερωμένες μεθόδους κατασκευής».

Παρόλο που η εταιρεία δεν μπορεί να δημοσιεύσει 
όλα όσα κάνουν (οι «μυστικές συνταγές» όπως τις απο-
καλεί ο Harjo), η JZHC μιλάει για μερικά από τα πρώτα 
επιτεύγματα «Ιερού Δισκοπότηρου». Ο Harjo εξηγεί 
ότι εισάγοντας τον εκτυπωτή Desktop Metal Studio 
System στη λειτουργία τους είναι ένα «ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τη βελτίωση της απόδοσής μας, για 
να τη βελτιώσουμε τον εξοπλισμό μας».

Μια πολύ γρήγορη ματιά στα νούμερα για ορισμένα 
από τα εξαρτήματα που έχει εκτυπώσει η JHZC χρησι-
μοποιώντας το Studio System - και, με πατενταρισμένα 
σχέδια - μπορεί να συζητηθεί και να αποκαλύψει την 
έκταση αυτών των βελτιώσεων:

Fuel Atomizer – 
Εξοικονόμηση κόστους 75%;
Εξοικονόμηση χρόνου 37%
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 «Ο τρόπος που μας επηρεάζει η προσθετική κατα-
σκευή (AM) είναι κυρίως να σκεφτόμαστε διαφορετικά 
όταν πρόκειται για τα σχέδιά μας», εξηγεί για τη μεγα-
λύτερη εικόνα στη JZHC. «Έχοντας αυτήν την ελευθερία 
ως επιλογή σε αντίθεση με τις καθιερωμένες επιλογές, 
προσθέτει σίγουρα δυνατότητες. Αντί για μια στρογγυ-
λή οπή  μπορούμε τώρα να φανταστούμε μια οπή σε 
σχήμα κόκκινου φασολιού να στροβιλίζεται πάνω από 
ένα εξάρτημα για την ανάμειξη αέρα και ατμού. Αλλά-
ζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και θα έλεγα ότι αυτό 
αποτελεί τη μεγαλύτερη αξία».

Η προσθετική κατασκευή (AM), και ιδιαίτερα η προ-
σθετική κατασκευή (AM) στο εσωτερικό των εταιρειών, 
επιτρέπει στους μηχανικούς και τους βιομηχανικούς 
σχεδιαστές να επιστρέψουν στις ρομαντικές  ρίζες 
τους, κατά κάποιο τρόπο. Τα όνειρα πολλών πρώιμων 
σχεδιαστών καταρρέουν στην πραγματικότητα με 
βάση τις πραγματικές δυνατότητες του εξοπλισμού 

όσoν αφορά τις κατασκευές, που περιορίζονται από τις 
παραμέτρους της δυνατότητας.

 «Μου αρέσει να λέω στους μηχανικούς, να προσπα-
θήσουν να επιστρέψουν στην εποχή όταν ακόμα ήταν 
ασκούμενοι, να σκεφτούν όλα αυτά τα τρελά σχέδια 
με τα οποία όλοι γελούσαν γιατί δεν μπορούσαν να 
κατασκευαστούν. Τώρα πιθανότατα μπορούν να κατα-
σκευαστούν, προσπαθήστε να επιστρέψετε σε αυτόν 
τον τρόπο σκέψης», λέει ο Harjo για να εξηγήσει νέες 
δυνατότητες σε νέους χρήστες της προσθετικής κατα-
σκευής (ΑΜ).

Όλες οι φωτογραφίες από το e-book της Desktop 
Metal «Case Study: John Zink Hamworthy Combustion», 
που είναι διαθέσιμο στο site της Lino3D: 

Sarah Goehrke
www.forbes.com

    YE-6 Burner Tip – Εξοικονόμηση κόστους 72% 

Αρκετά άλλα εξαρτήματα μπορούν να δημιουργη-
θούν αποκλειστικά και μόνο με τρισδιάστατη εκτύπω-
ση, όπως ένα σύνθετο ακροφύσιο αερίου λέιζερ, ενώ 
άλλα εξαρτήματα όπως λαβές εργαλειομηχανών και 
μία βάση διακόπτη με τις λαβές του βελτιώθηκαν αντί-
στοιχα από προηγούμενα πλαστικά μέρη και αύξησαν 
την ασφάλεια με μειωμένο χρόνο κατασκευής.

Η εταιρεία θα είχε ακόμη περισσότερα να δείξει, 
αλλά, προσθέτει ο Harjo, «η κατάσταση με τον Covid 
ήταν μια γροθιά στο στομάχι που μας άφησε λίγο πίσω. 
Εργαζόμαστε ακόμα σταθερά με νέα σχέδια και νέες 
διαδοχικές προσεγγίσεις», καθώς η ευελιξία της ψηφι-
ακής κατασκευής επιτρέπει λιγότερες διαταραχές στη 
ροή των εργασιών.
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● Η Desktop Metal κατέχει ηγετική θέση στη μαζική 
παραγωγή και στις ολοκληρωμένες λύσεις προσθετι-
κής κατασκευής, προσφέροντας την ταχύτερη τεχνο-
λογία 3D εκτύπωσης μετάλλων στην αγορά, έως και 
100 φορές την ταχύτητα των τεχνολογιών παλαιού τύ-
που (1)

● Η βιομηχανία προσθετικής κατασκευής εκτιμάται 
ότι θα αυξηθεί από τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια στα 
146 δισεκατομμύρια δολάρια αυτήν τη δεκαετία καθώς 
μετατοπίζεται από την κατασκευή πρωτοτύπων κυρίως 
στην μαζική παραγωγή.

●H Desktop Metal θα ενταχθεί δημόσια μέσω συνερ-
γασίας με την Trine (NYSE: TRNE)

● Ο συνδυασμός θα έχει, μετά τη συναλλαγή, εκτιμώ-
μενη αξία ιδίων κεφαλαίων έως και 2,5 δισεκατομμύρια 
δολάρια και θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το 
σύμβολο "DM" μετά το αναμενόμενο κλείσιμο της συ-
ναλλαγής το τέταρτο τρίμηνο του 2020

● Η συναλλαγή θα αποφέρει έως και 575 εκατομ-
μύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα, αποτελούμενα 
από μετρητά 300 εκατομμυρίων δολαρίων της Trine 
ως καταπίστευμα και πλήρως δεσμευμένες κοινές PIPE 
μετοχές αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων με 10,00 
δολάρια μετοχή, συμπεριλαμβανομένων επενδύσε-
ων από τις εταιρείες Miller Value Partners, XN, Baron 
Capital Group, Chamath Palihapitiya, JB Straubel και 
HPS Investment Partners

● Ο Leo Hindery, Jr., θρυλικός επενδυτής στην τε-
χνολογία, θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της 
Desktop Metal

● Όλοι οι σημαντικοί μέτοχοι της Desktop Metal, 
συμπεριλαμβανομένων των Lux Capital, NEA, Kleiner 
Perkins, Ford Motor Company, GV (πρώην Google 
Ventures) και Koch Disruptive Technologies, θα διατη-
ρήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους μέσω της μετάβασης της 
Desktop Metal στη δημόσια εισηγμένη εταιρεία

Η DESKTOP METAL ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Μοναδική κατασκευάστρια 2.0 αποκλειστικά εκτυπωτών 
τεχνολογίας 3D στο Χρηματιστήριο 

BOSTON, MA (Αύγουστος 2020) - Η Desktop Metal, 
Inc. ("Desktop Metal" ή η "Εταιρεία") ηγέτης στη μαζική 
παραγωγή και στις ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής 
3D, ανακοίνωσε την εισάγωγή της στο χρηματιστήριο 
για να επιταχύνει την πορεία της ανάπτυξης στην τα-
χέως αναπτυσσόμενη αγορά  προσθετικής κατασκευ-
ής και να επωφεληθεί από τις ισχυρές ανακατατάξεις 
στην  ευελιξία της κατασκευαστικής και της εφοδια-
στικής αλυσίδας. Η Εταιρεία έχει υπογράψει οριστι-
κή συμφωνία συνεργασίας επιχειρήσεων με την Trine 
Acquisition Corp. (NYSE: TRNE), μια εταιρεία εξαγοράς 
ειδικού σκοπού με επικεφαλής τους Leo Hindery, Jr. 
και HPS Investment Partners, μια παγκόσμια εταιρεία 
επενδύσεων με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 60 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με το  κλείσιμο της συ-
ναλλαγής, η  συνδυασμένη  εταιρεία  θα  ονομάζεται 
Desktop Metal, Inc.  και θα είναι εισηγμένη στο Χρημα-
τιστήριο της  Νέας Υόρκης και θα διαπραγματεύεται με 
το σύμβολο "DM".

Η βιομηχανία προσθετικής κατασκευής είχε ετή-
σιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 20%  μεταξύ 2006 και 
2016, προτού επιταχυνθεί σε ετήσια ανάπτυξη 25% 
τα τελευταία 3 χρόνια, ποσοστό που αναμένεται να 
συνεχιστεί την επόμενη δεκαετία καθώς η αγορά αυ-
ξάνεται από 12 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 σε 
εκτιμώμενα 146 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030. 
Αυτή η εξέλιξη και η έξαρση της αγοράς οδηγείται 
από αλλαγή στις εφαρμογές της τεχνολογίας 3D από 

τη σχεδίαση πρωτοτύπων και εργαλείων στη μαζική 
παραγωγή. Αφορμή ήταν  η εμφάνιση αυτού που το 
Desktop Metal αναφέρει ως "Additive Manufacturing 
2.0", ένα κύμα τεχνολογιών κατασκευής 3D επόμενης 
γενιάς που ξεκλειδώνουν την απόδοση, την επαναλη-
ψιμότητα και το ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής 
ανταλλακτικών. Αυτές οι λύσεις διαθέτουν βασικές 
καινοτομίες σε εκτυπωτές, υλικά και λογισμικό και 
ωθούν την προσθετική κατασκευή σε άμεσο ανταγω-
νισμό με τις συμβατικές διαδικασίες που χρησιμοποι-
ούνται για την παραγωγή κόστους 12 τρισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων ετησίως.

Η ρευστότητα της Desktop Metal μετά την έναρξη 
της συναλλαγής θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να αξιο-
ποιήσει τη θέση της στην πρώτη γραμμή της Additive 
Manufacturing 2.0 (προσθετική κατασκευή 2.0), επι-
ταχύνοντας την ταχεία μεγέθυνση και την ανάπτυξη 
προϊόντων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει 
επίσης τα έσοδα για να υποστηρίξει την εποικοδομητική 
ενοποίηση  στην  βιομηχανία  προσθετικής  κατασκευής.

Με επικεφαλής μια έμπειρη ομάδα με βαθιά επι-
χειρησιακή και επιστημονική γενεαλογία, η Desktop 
Metal έχει αντιπροσώπους σε περισσότερες από 60 
χώρες σε όλο τον κόσμο και ευρεία υιοθέτηση από 
κορυφαίες εταιρείες που καλύπτουν μια σειρά βιο-
μηχανιών, όπως αυτοκίνητα, καταναλωτικά προϊόντα, 
βιομηχανικός αυτοματισμός, ιατρικές συσκευές και 
αεροδιαστημική & άμυνα.
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μηχανήματα μηχανήματα

Η  εταιρεία μας πραγματοποίησε με απόλυτη 
επιτυχία την εγκατάσταση ενός μηχανήματος 
θερμοκόλλησης σακούλας με ενσωματωμένο 

εκτυπωτή σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 
στην Ελλάδα παραγωγής οικοδομικών υλικών. Η συ-
γκεκριμένη εταιρεία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε 
για την θερμοκόλληση των σακουλών επιδαπέδια 
θερμοκολλητικά μηχανήματα και αντιμετώπιζε πολλά 
προβλήματα τόσο από την κακή ποιότητα κόλλησης 
όσο και από τις συνεχείς φθορές και βλάβες των μη-
χανημάτων με συνέπεια την παύση της παραγωγής 
και την αδυναμία παράδοσης των παραγγελιών σε 
προκαθορισμένο χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
βέβαια αποτελούσε η μικρή παραγωγικότητα και το 
υψηλό εργατικό κόστος.

Τα στελέχη της εταιρείας μας μετά από μεθοδι-
κή εξέταση όλων των παραμέτρων της παραγωγής 
και λαμβάνοντας υπόψιν το πάχος του υλικού κα-
τασκευής των σακουλών αλλά και την απαίτηση για 
θερμοκόλληση της σακούλας κάτω από το χερούλι, 
εγκατέστησαν με απόλυτη επιτυχία το επιδαπέδιο 
θερμοκολλητικό σακούλας συνεχούς ροής SV30U του 
καταξιωμένου Οίκου Weider. Παράλληλα το μηχάνημα 
εξοπλίστηκε με εκτυπωτή θερμικής μεταφοράς με με-
λανοταινία για ταυτόχρονη σήμανση με LOT number 
της σακούλας. Η μεγάλη γκάμα σακουλών κυρίως με 
διαφορετικό ύψος δεν αποτελει πρόβλημα, καθώς το 
μηχάνημα διαθέτει ηλεκτροκίνητη ρύθμιση των αντι-
στάσεων ανάλογα με το ύψος της εκάστοτε σακούλας.

Σημαντικές δυσκολίες στην συγκεκριμένη εφαρμογή 
που αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία ήταν: 1) το 
δύσκολο βιομηχανικό περιβάλλον με μεγάλες ποσότη-
τες σκόνης, 2) η υψηλή ταχύτητα παραγωγής της γραμ-
μής, 3) η απαίτηση του πελάτη για γρήγορο χρόνο πα-
ράδοσης, 4) τα πολλά διαφορετικά μεγέθη σακουλών.

Το SV30U είναι το πιο αξιόπιστο μηχάνημα της αγο-
ράς και απευθύνεται σε εταιρείες που χρειάζονται ένα 
γρήγορο μηχάνημα θερμοκόλλησης σακούλας συνε-
χούς ροής βαριάς χρήσης. Είναι κατάλληλο για συ-
γκόλληση σακουλών με παξιμάδια, αρτοσκευάσματα, 

προϊόντα ζαχαροπλαστικής, πρώτες ύλες ζαχαροπλα-
στικής και γενικά οποιαδήποτε προϊόν συσκευάζεται 
σε σακούλα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Ισχύς: 1.200W.

● Πλάτος ιμάντα 110 mm

● Ταχύτητα συγκόλλησης: 0 - 15 m/min

● Πλάτος συγκόλλησης: 10 mm.

● Ύψος σακούλας που μπορεί να συγκολλήσει:
     50 – 680 mm.

● Διαβαθμίσεις θερμοκρασίας: 0 – 400 C.

● Συνολικό φορτίο τεμαχίων επί ιμάντα: 15 κιλά

● Διαστάσεις Μ x Π x Υ: 1580x920x1700 mm

● Κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα
    ή ανοξείδωτο ατσάλι

● Ρυθμιστής θερμοκρασίας Οίκου Omron, διακόπτες  
  Schneider electric, ρυθμιστής στροφών inverter ABB

● Διατίθεται προαιρετικά με ενσωματωμένο
   εκτυπωτή ημερομηνίας λήξης, lot number
   3 γραμμών με μελανοταινία.

http://www.control-technology.gr

Εγκατάσταση μηχανής 
θερμοκόλλησης σακούλας - 
DUROSTICK ΑΒΕΕ

ROBATECH-PACK EXPO Connects
Συμμετοχή στη ψηφιακή εμπορική έκθεση (9.-13. Νοεμβρίου 2020)

AYTOMATA L–SEALER

ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΑΪΝΗΣ 
ΡΑΦΗΣ BOX MOTION

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ 
L–SEALER

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΩΝ SMB

ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΟΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ TANKLESS ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΑΣ 
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MELT-ON-DEMAND)

Η   Robatech AG, ανταποκρινόμενη στις προκλή-
σεις της εποχής αλλά και πρωτοπόρα πάντα 
στον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό ανακοί-

νωσε τη συμμετοχή της στη ψηφιακή εμπορική έκθε-
ση  PACK  EXPO  Connects  που θα διεξαχθεί  από 9. 
– 13. Νοεμβρίου 2020.

Σε ψηφιακό showroom, οι  ειδικοί  της  Robatech AG 
θα παρουσιάσουν σε  life  demo τις τελευταίες εξελή-
ξεις βιώσιμων εφαρμογών και μηχανήματων  για την  
παραγωγή τελικών προϊόντων, πάντα με γνώμονα τη 
μέγιστη αξιοπιστία αλλά και  τη μείωση του παραγω-
γικού κόστους.
Ειδικότερα, τελευταίες  state-of-the-art 
τεχνολογίες όπως

● Το Robatech Control System  για τη μείωση της κατανά-
λωσης σε κόλλα

● Την κεφαλή ψεκασμού Speed Star Compact με πλήρη 
ηλεκτρική λειτουργία χωρίς αέρα για χρήση σε στενούς χώ-
ρους και τη μοναδική στην αγορά αυτόματη ρύθμιση ψεκα-
σμού χωρίς επέμβαση των χειριστών

● Το  AntiSlip Gluing  για ασφαλή συγκράτηση στοιβαγ-
μένων προϊόντων σε παλέτες  χωρίς την ανάγκη περαιτέρου 
φίλμ περιτύλιξης (Stretch film)

● Το Automatic filling system για αυτόματη τροφοδοσία 
των κάδων με θερμοπλαστική  κόλλα προς αποφυγήν τυχόν 
εγκαυμάτων των χειριστών και κακή χρήση του συστήματος

● Το Wrap around labeling  για μείωση κατανάλωσης κόλ-
λας κατά 60%

Είναι μόνο κάποιες επιτεύξεις που κάθε εγγεγραμμένος στη 
διαδυκτιακή πλατφόρμα της PACK EXPO Connects μπορεί να 
παρακολουθήσει life, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράλληλου 
chat  με τους παρουσιαστές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων της  
Robatech AG όπως και τον τρόπο εγγραφής (registration) 
μπορείτε να βρείτε στο site της PACK  EXPO Connects  η 
μέσω επικοινωνίας με τον αντιπρόσωπο της Robatech AG 
στην Ελλάδα: 

NCA HELLAS M. EΠΕ   e-mail: info@ncahellas.gr    τηλ.: 
210 2815 300
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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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Η   βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ καινοτομεί πα-
ρουσιάζοντας τα βιοδιασπώμενα καλαμάκια 
από ζυμαρικά artesian pasta straws. Ειδικότε-

ρα, τα artesian pasta straws, τα οποία κυκλοφορούν 
σε 3 χρώματα (φυσικό, κόκκινο και πορτοκαλί), προο-
ρίζονται για χρήση σε κρύα ροφήματα, όπως παγωμέ-
νο καφέ, χυμό, γάλα, αναψυκτικά, νερό, αλκοολούχα 
ποτά, smoothies κλπ. 

Η φιλοσοφία και το όνομα των artesian pasta straws 
είναι εμπνευσμένα από το φαινόμενο του «αρτεσια-
νού φρέατος» όπου καθαρό νερό αναβλύζει μέσα από 
ένα «σωλήνα» που δημιουργεί η ίδια η φύση. Ένας πα-
ρόμοιος φυσικός σωλήνας είναι και τα βιοδιασπώμε-

να καλαμάκια από ζυμαρικά τα οποία δημιούργησε  η 
Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα artesian pasta straws πα-
ράγονται από σιμιγδάλι και είναι φιλικά προς το πε-
ριβάλλον αφού κομποστοποιούνται μετά τη χρήση, 
σε αντίθεση με το κοινό χαρτί και πλαστικό. Κυκλο-
φορούν σε πρακτική συσκευασία που ανοιγοκλείνει, 
διατηρώντας προστατευμένο μέχρι και το τελευταίο 
καλαμάκι ενώ το σήμα που έχει επιλεγεί, μία λευκή 
φάλαινα  φυσητήρας, συνδέει με σαφή τρόπο τις κα-
θαρές θάλασσες με την περιβαλλοντική ευαισθησία 
της εταιρίας ΗΛΙΟΣ Η   βρετανική εταιρεία Frugalpac κυκλοφόρησε 

προσφάτως ένα νέο μπουκάλι για κρασί κατα-
σκευασμένο κυρίως από ανακυκλωμένο χαρτί. 

Η συσκευασία των 750ml είναι «κατασκευασμένη 
από ανακυκλωμένο χαρτόνι, σε ποσοστό 94% και εσω-
τερικά καλύπτεται από ένα υλικό ειδικό για την απο-
θήκευση του κρασιού ή κάποιου άλλου αλκοολούχου 
ποτού», αναφέρει η εταιρεία Frugalpac, η οποία επι-
σημαίνει ακόμα ότι το κόστος του Frugal Bottle είναι 
αντίστοιχο με αυτό της γυάλινης φιάλης και ότι η συ-
σκευασία μπορεί να ψυχθεί και να διατηρήσει το υγρό 
κρύο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Φυσικά, η κατασκευάστρια εταιρεία προβάλλει και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη του προϊόντος της. «Η αποστο-
λή μας είναι να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να 
παρέχουμε βιώσιμες συσκευασίες. Το μπουκάλι Frugal 
είναι έως και πέντε φορές ελαφρύτερο από ένα γυάλινο 
μπουκάλι, έχει έως και έξι φορές χαμηλότερο αποτύπω-
μα άνθρακα και ανακυκλώνεται», εξήγησε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Frugalpac, Malcolm Waugh. «Τα πρώ-
τα σχόλια από άτομα που έχουν δοκιμάσει το Frugal 
Bottle είναι πολύ θετικά. Πέρα από τα περιβαλλοντικά 
οφέλη, δεν μοιάζει με κανένα άλλο μπουκάλι που έχετε 
χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα», συμπληρώνει.

Εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, το 
μπουκάλι Frugal ζυγίζει περίπου 3 ουγγιές (85 γραμ-
μάρια), ενώ το βάρος μίας γυάλινης φιάλης αγγίζει 
τη μια λίβρα (450 γραμμάρια). Επιπλέον, η Frugalpac 
υποστηρίζει το αποτύπωμα άνθρακα της συσκευασί-
ας της είναι κατά 84% χαμηλότερο συγκριτικά με ένα 
γυάλινο μπουκάλι, ενώ το αποτύπωμα νερού είναι 
επίσης τουλάχιστον τέσσερις φορές χαμηλότερο σε 
σχέση με το γυαλί. Η χάρτινη φιάλη είναι εύκολο να 

ανακυκλωθεί καθώς η επένδυση στο εσωτερικό της 
είναι αφαιρούμενη.

Το νέο μπουκάλι Frugal έκανε το ντεμπούτο του με 
την ιταλική Cantina Goccia η οποία το χρησιμοποίησε 
στο κρασί 3Q Sangiovese το οποίο πωλείται στη λια-
νική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για περίπου 16 
δολάρια. Αυτή η πρώτη ετικέτα αναδεικνύει ένα ακό-
μη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της συσκευασίας, το 
γεγονός ότι το εικαστικό μπορεί εύκολα να καλύψει 
ολόκληρη την επιφάνεια της.

«Όταν κάποιοι από τους κορυφαίους πελάτες μας εί-
δαν το νέο αυτό μπουκάλι δεν έδειξαν κάποιο δισταγ-
μό, δεν σκέφτηκαν ότι αυτός ο τύπος συσκευασίας δεν 
θα είναι ευπρόσδεκτός στις τραπεζαρίες των ξενοδο-
χείων τους», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Cantina Goccia, 
Ceri Parke. «Πρόκειται για μια συσκευασία πολύ ελα-
φρύτερη σε σχέση με τη γυάλινη, που διευκολύνει τη 
μεταφορά και επιβαρύνει λιγότερο τον πλανήτη».

Η Frugalpac λαμβάνει επί του παρόντος παραγγελί-
ες για τα μηχανήματα παραγωγής των χάρτινων μπου-
καλιών, με προγραμματισμένη παράδοση για το επό-
μενο έτος. Το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, αλλά τίποτα δεν 
εμποδίζει την αμερικανική αγορά να ακολουθήσει, αν 
και προσώρας δείχνει απρόθυμη.

«Το επιχειρηματικό μοντέλο της Frugalpac προ-
βλέπει ότι η εταιρεία θα προμηθεύει τα μηχανήματα 
της σε παραγωγούς οίνου και εταιρείες συσκευασίας 
για την κατασκευή των φιαλών στις δικές τους εγκα-
ταστάσεις, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις εκπο-
μπές άνθρακα», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος 
της Frugalpac. «Η προμήθεια των υλικών μπορεί να 
γίνει τοπικά αφήνοντας στους παραγωγούς πλήρη 
ελευθερία στον σχεδιασμό της συσκευασίας τους».

Πηγή: foodandwine.com

Η  εταιρεία μας σε συνεργασία με τον 
Οίκο Mentpack σας προτείνει την και-
νοτομία της συσκευασίας αντισηπτι-

κού υγρού σε ατομικές μερίδες σε στικς! Μια 
έξυπνη λύση για το ταξίδι, τους χώρους εστί-
ασης, το αυτοκίνητο, το σπίτι!

http://www.control-technology.gr

Βιοδιασπώμενα καλαμάκι
από ζυμαρικά

Frugal Bottle:
Η νέα χάρτινη φιάλη για κρασί

Συσκευασία αντισηπτικού
υγρού σε στικς!
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Τ  ην κυκλική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη υιοθετεί η Μινέρβα με στόχο τη χρησιμοποί-
ηση λιγότερων πόρων για την παραγωγή και 

την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησι-
μοποίησης των υλικών, που θα αποφέρουν τη μείωση 
των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υλο-
ποιεί ένα πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης πρω-
τογενούς πλαστικού και αύξηση της χρήσης ανακυ-
κλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες της. 

Σήμερα, χρησιμοποιεί 20% ανακυκλωμένο πλαστι-
κό στις συσκευασίες λαδιών 1 λίτρου, με στόχο μέχρι 
το 2030 το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 30%. Το πρό-
γραμμα αφορά σε πρώτη φάση όλες τις συσκευασίες 
λαδιών 1 λίτρου από τα brand Μινέρβα, Χωριό, Μάνα 
και Νίκη (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, σπορέλαια), δηλα-
δή περίπου 3 εκατομμύρια μπουκάλια ετησίως. 

Η πολιτική αυτή έρχεται ως συνέχεια των διαρκών 
περιβαλλοντικών δράσεων της Μινέρβα που ενισχύ-
ουν την ανακύκλωση πλαστικού. Εδώ και χρόνια, όλες 
οι συσκευασίες λαδιών της εταιρίας προέρχονται από 
100% ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στα περισσότε-
ρα από 116 χρόνια ιστορίας της, η Μινέρβα πορεύεται 
με βασική εταιρική αρχή τον σεβασμό στο κοινωνικό 
σύνολο και την προστασία του περιβάλλοντος, με πο-
λιτικές εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για την αειφορία σε όλο το φάσμα της γεωργικής και 
βιομηχανικής παραγωγής, μια στρατηγική που καθι-
στά την εταιρία πολύτιμο εταίρο στο διάλογο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρόγραμμα για την αύξηση 
της χρήσης ανακυκλωμένου 
πλαστικού στις συσκευασίες
της υλοποιεί η Μινέρβα

Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την 

ετήσια τακτική του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη μείωση 

των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή 01/06/2020 έως 

31/05/2021  μειωμένες κατά 10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής 

συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη εφαρμοστεί 10% ,

σε μια προσπάθεια στήριξης και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!
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Αυτοματοποίηση παραγωγής 
φλεξογραφικων πλακών
με το σύστημα ThermoflexX Catena +

Η  Flint Group ανακοίνωσε τον πλήρως αυτο-
ματοποιημένο εξοπλισμό επεξεργασίας φλε-
ξογραφικών πλακών - τη σειρά εξοπλισμού 

ThermoFlexX Catena+ 

● Πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή με ελάχιστη 
παρέμβαση χειριστή, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πα-
ραγωγή πλακών ακόμη και μετά το τέλος μιας βάρδιας 

● Ένα ανοιχτό σύστημα που επιτρέπει την εύκολη 
φόρτωση των πλακών στη γραμμή Catena 

● Πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής όλων των 
σταδίων επεξεργασίας, παρέχει ένα ολοκαίνουργιο 
επίπεδο προληπτικής και ενεργής συντήρησης, ελαχι-
στοποιώντας την ανάγκη για φυσική παρέμβαση 

Η επαναστατική πλήρως αυτοματοποιημένη γραμ-
μή επεξεργασίας πλακών αποτελείται από τις παρα-
κάτω μονάδες εξοπλισμού. 

● Catena - E (φωτισμός με υπεριώδη ακτινοβολία LED), 

● Catena - W (πλυντήριο πλακών διαλύτη) και 

● Catena - DLS (συνδυασμός φούρνου, φινιρίσματος UV 
και στοίβαξης των πλακών με ρομποτική μεταφορά). 

Catena σημαίνει «αλυσίδα» και όπως αποκαλύπτει 
το όνομα, η γραμμή Catena+ είναι ένα αρθρωτό 
σύστημα, το οποίο μπορεί να ενωθεί για διάφορα 
επίπεδα αυτοματισμού. 

Μια μονάδα Catena-DLS μπορεί να συνδεθεί σε 
ένα Catena-W για αυτόματη επεξεργασία πλακών. 
Το Catena-DLS διαθέτει 10 μονάδες στεγνώματος, 7 
θέσεις στοίβαξης και μι θέση φινιρίσματος UV. Η ρο-
μποτική κίνηση διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των 
πλακών έχει ολοκληρωθεί πλήρως χωρίς παρέμβαση 
χειριστή μετά τη φόρτωση στο πλυντήριο. 

«Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε το Catena-
DLS, το κομμάτι που έλειπε για την πλήρως αυτομα-
τοποιημένη επεξεργασία φλεξογραφικών πλακών. Σε 
συνδυασμό με το ThermoFlexX imager, το Catena-W 
και το Catena-E UV LED που κυκλοφόρησαν πρόσφα-
τα, παρέχουμε ένα υπερσύγχρονο, πλήρως αυτοματο-
ποιημένο και ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας 
φλεξογραφικών πλακών, το οποίο επιτρέπει στους 
πελάτες μας να παράγουν φλεξογραφικές πλάκες 
στο χαμηλότερο συνολικό κόστος για κάθε εφαρμο-
γή ", εξηγεί ο Uwe Stebani, Γενικός Διευθυντής Xeikon 
Prepress. «Και σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό 
λογισμικό μικροχάραξης ThermoFlexX Woodpecker 
και τις υψηλής ποιότητας φλεξογραφικές πλάκες της 
Flint Group, επιτρέπουμε στους πελάτες μας να αντα-
γωνίζονται οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην αγορά.» 

Το σύστημα Catena + συνδυάζει ολόκληρη την 
αλυσίδα, με αποτέλεσμα την κορυφαία αυτοματοποι-
ημένη κατασκευή φλεξογραφικής πλάκας. Μόλις ο 
χειριστής αφαιρέσει το προστατευτικό φιλμ, η πλάκα 
φορτώνεται αυτόματα στο σύστημα CtP και επεξερ-
γάζεται πλήρως χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω πα-
ρεμβάσεις χειριστή, εξαλείφοντας τυχόν ζημιές που 
μπορεί να προκληθούν από τον χειρισμό της πλάκας. 

Σχεδιασμένο ως ανοιχτό σύστημα, το Catena + επι-
τρέπει την εύκολη φόρτωση πλακών από άλλα μη-
χανήματα CtP στη μονάδα φωτισμού LED Catena-E. 
Μπορούν επίσης να φορτωθούν εύκολα πλάκες από 
άλλα φωτιστικά μηχανήματα για να επωφεληθούν 
από το εξαιρετικά παραγωγικό WDLS. 

H NOVACEL Hellas είναι αντιπρόσωπος και διανο-
μέας της Flint Group & της XEIKON Prepress για τις 
φλεξογραφικές πλάκες και τα μηχανήματα επεξεργα-
σίας φωτοπολυμερικών πλακών. 
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Το Xerox Adaptive CMYK Plus Kit
για τις πρέσες Versant® 180
& PrimeLink® C9065/70 προσφέρει 
περισσότερες από ένα εκατομμύριο 
επιλογές χρωμάτων

Η Epson περήφανα ανακοινώνει 
την απόκτηση GOTS
(Παγκόσμιο Πρότυπο Βιολογικών 
Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας) 
για τα καινοτόμα UltraChrome
DG μελάνια της

Π  ρόσφατα η Xerox ανακοίνωσε το Xerox 
Adaptive CMYK Plus Kit για τις πρέσες Xerox 
Versant® & PrimeLink® C9065/70, το πρώτο kit 

στην αγορά των εκτυπώσεων με Adaptive Technology, 
που προσθέτει σε μια παραγωγική πρέσα επτά ειδικά 
χρώματα, επιτρέποντας την άμεση εφαρμογή ειδικών 
χρωμάτων στις ψηφιακές εκτυπώσεις. Το kit μετατρέ-
πει μια τετράχρωμη πρέσα Xerox Versant® 180 ή ένα 
Primelink C9065/70 σε μια πρέσα με έντεκα χρώμα-
τα και τεχνολογία Beyond CMYK, που είναι ικανή να 
δημιουργεί ένα εκατομμύριο χρωματικές αποχρώσεις 
και σκιές, προσθέτοντας χρυσό, ασημένιο, λευκό, δι-
άφανο και fluorescent χρώματα, όπως κίτρινο, ματζέ-
ντα και κυανό.

Η αξία της αγοράς ψηφιακών βελτιώσεων των εκτυ-
πώσεων μέσω ειδικών χρωμάτων, υπολογίζεται σε 
25 δισεκατομμύρια δολάρια* αλλά, για να αξιοποιή-
σει κανείς αυτή την ευκαιρία, απαιτείται συνήθως η 
επένδυση σε μια νέα πρέσα με δυνατότητα εκτύπω-
σης CMYK Plus. Το Xerox Adaptive CMYK Plus Kit δίνει 
στους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης τη δυνατότη-
τα να αντικαθιστούν με πολύ απλό τρόπο τα τόνερ της 
μηχανής για να εκτυπώσουν ειδικά χρώματα που αυ-
ξάνουν την κερδοφορία, χωρίς να απαιτείται η αγορά 
μιας νέας πρέσας.

«Το Xerox Adaptive CMYK Plus Kit προσφέρει αυτό 
που έχουν ανάγκη οι επαγγελματίες της εκτύπωσης: 
τη δυνατότητα να δημιουργούν προϊόντα υψηλότε-
ρης αξίας χωρίς σημαντικό κόστος επένδυσης» λέει 
η Marybeth Gilbert, Αντιπρόεδρος και Γενική Διευ-
θύντρια, Production Business της Xerox. «Το kit για 
το Versant 180 και το Primelink C9065/70 επεκτείνει 
ακόμα περισσότερο το κορυφαίο CMYK Plus χαρτο-

φυλάκιο της Xerox, παρέχοντας έτσι στους πελάτες 
μας την ευκαιρία για ψηφιακές βελτιώσεις των εκτυ-
πώσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας - 
από τυπογραφεία μεγάλου όγκου παραγωγής, μέχρι 
print shops χαμηλότερης  παραγωγής αλλά και γρα-
φεία επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με την Keypoint Intelligence*, οι πάροχοι 
υπηρεσιών εκτύπωσης μπορούν να αυξήσουν τα περι-
θώρια κέρδους τους σε εκτυπώσεις με ψηφιακές βελ-
τιώσεις, από 50% έως και 400% σε σχέση με την κλα-
σική εκτύπωση. Επίσης, εκτυπώσεις για προωθητικούς 
σκοπούς, όπως υλικά μάρκετινγκ, φυλλάδια,  επαγγελ-
ματικές κάρτες και εκτυπώσεις σήμανσης αποτελούν 
την πιο συνηθισμένη κατηγορία εφαρμογών που χρη-
σιμοποιούν διακοσμητικά στοιχεία. Οι πρέσες Versant 
180 & Primelink C9065/70 είναι πλήρως κατάλληλες 
και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τέτοιες χρήσεις, ώστε 
οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης να μπορούν εύκολα 
να προσθέτουν έξτρα χρώματα αλλά και να χρεώνουν 
περισσότερο για συνηθισμένες εργασίες.

Το Xerox Adaptive CMYK Plus Kit διαθέτει τις ακό-
λουθες επιλογές χρωμάτων: το Xerox Vivid Kit (χρυσό, 
ασημί, λευκό και διάφανο) και το Xerox Fluorescent 
Kit (κυανό, ματζέντα και κίτρινο). Το Adaptive kit λει-
τουργεί με εκδόσεις Xerox DFE, EFI DFE του Versant 
180 και του Primelink C9065/70. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Χάρη Μπάκα, 
Xerox Hellas 210-93.07.422  www.xerox.gr, ή με τoν 
κ. Σταμάτη Σελλά, Stamatis.Sellas@hkstrategies.com 
H + Κ Strategies 210-62.81.806

Κ  αθώς οι καταναλωτές και οι εταιρείες ευαισθη-
τοποιούνται ολοένα και περισσότερο σχετικά 
με την προέλευση των ενδυμάτων και των υφα-

σμάτων που αγοράζουν, οι κατασκευαστές κλωστοϋ-
φαντουργικών προϊόντων οφείλουν να είναι σε θέση 
να αποδείξουν τα οικολογικά τους διαπιστευτήρια.

Η Epson είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώ-
σει ότι τα μελάνια Ultrachrome DG και το υγρό προ-
επεξεργασίας βάμβακα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το Παγκόσμιο Πρότυπο Βιολογικών Προϊόντων Κλω-
στοϋφαντουργίας (GOTS). Και τα δύο είναι διαθέσιμα 
με τον εκτυπωτή SC-F3000 που τυπώνει απευθείας 
σε υφάσματα και κυκλοφόρησε πρόσφατα από την 
Epson, ενώ χρησιμοποιούνται και στον μικρότερο 
εκτυπωτή SC-F2100 της ίδια σειράς.

Το GOTS είναι το παγκοσμίως κορυφαίο πρότυπο 
επεξεργασίας υφασμάτων για οργανικές ίνες. Στόχος 
του προτύπου είναι να καθορίσει και να αναγνωρί-
σει παγκοσμίως τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν 
την οργανική διάσταση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, από τη συγκομιδή των πρώτων υλών, την 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη επεξεργασία 
τους, έως και την τοποθέτηση της ετικέτας, προκειμέ-
νου να διασφαλίσει αξιόπιστα τον τελικό καταναλωτή.

Έτσι, οι κλωστοϋφαντουργικές μονάδες επεξεργα-
σίας και παραγωγής υφασμάτων έχουν τη δυνατό-
τητα να εξάγουν οργανικά υφάσματα και ενδύματα 
έχοντας μία έγκριση που είναι αποδεκτή σε όλες τις 
μεγάλες αγορές.

Η Epson εξετάζει και λαμβάνει υπόψιν της τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, από το σχεδιασμό και την κατασκευή 
του, έως τη μεταφορά, τη χρήση και την ανακύκλωση.

Μιλώντας για την απόκτηση της έγκρισης, η Heather 
Kendle, Senior Product Manager της Epson Ευρώ-
πης, δήλωσε: «Με τη βιωσιμότητα να βρίσκεται στον 
πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων μας, είναι σημα-
ντικό για εμάς να διευκολύνουμε τους πελάτες μας να 
συμμετέχουν σε μια κοινωνικά υπεύθυνη αλυσίδα εφο-
διασμού. Η έγκριση GOTS για τα μελάνια  UltraChrome 
DG θα επιτρέψει στους πελάτες μας να πουλήσουν τα 
υφάσματά τους, γνωρίζοντας ότι τηρούν ένα παγκο-
σμίως αναγνωρισμένο πρότυπο».

Ο εκτυπωτής Epson SC-F3000 προσφέρει χαμηλό 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) για μεσαίες/ με-
γάλες επιχειρήσεις παραγωγής ενδυμάτων και επιχει-
ρήσεις διάθεσης t-shirt και θα είναι διαθέσιμος προς 
πώληση από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Με  επτά  νέα  χρώματα  το  Versant® 180  και  το  
PrimeLink® C9065/70 παρέχουν στους επαγγελματίες 
της εκτύπωσης εύκολη πρόσβαση στην προσοδοφόρα, 
«πέρα από το CMYK» αγορά.
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Τσαλακωμένη φιάλη για τα 150 
χρόνια διάσημου κονιάκ

Γ  ια το τσαλακωμένο σχήμα της φιάλης, ο Γκέρι 
έστρεψε τα μάτια του στο νερό του ποταμού 
Charente που περνά στο πλάι του διυλιστηρίου 

Hennessy, στη γαλλική πόλη Κονιάκ. Θέλησε το σχή-
μα της φιάλης να μας οδηγεί στο να ανακαλούμε στη 
μνήμη το φως που αντικατοπτρίζεται στο νερό

Για τα 150 χρόνια ενός ιστορικού κονιάκ, ο βρα-
βευμένος με βραβείο Pritzker αρχιτέκτονας Φρανκ 
Γκέρι – γνωστός από το Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο, 
το Walt Disney Concert Hall του Λος Άντζελες και το 
Fondation Louis Vuitton του Παρισιού – φιλοτέχνησε 
μια σε περιορισμένα κομμάτια φιάλη από ορείχαλκο 
εμβαπτισμένο σε χρυσό 24 καρατίων αποσκοπώντας 
να ανακαλέσει την αίσθηση που έχουμε όταν πίνουμε 
κονιάκ αλλά και τη διαδικασία από την οποία προκύ-
πτει αυτό το ποτό.

Το διυλιστήριο για το κονιάκ Hennessy δημιουρ-
γήθηκε το 1765 από τον Ιρλανδό αξιωματικό John 
Hennessy, οπαδό του πολιτικού κινήματος του Ιακω-
βητισμού (υποστηρικτές του εξόριστου, μετά την Έν-
δοξη Επανάσταση, Ρωμαιοκαθολικού βασιλιά της Αγ-
γλίας Τζέιμς Β’). Για τα 150ά γενέθλια του Hennessy X.O 
– το XO δηλώνει «extra old» –, που παρήχθη για πρώ-
τη φορά το 1870 ως ποτό των απογόνων του ιδρυτή 
και φίλων τους, σχεδίασε τη φιάλη ο Γκέρι και εξήγησε 
στο Dezeen: «Ήθελα να ενσαρκώσω τη χειροποίητη 
ποιότητα του Hennessy X.O σε μια χειροποίητη φιά-
λη – μια φιάλη που νιώθεις καλά να την κρατάς, που 
αιχμαλωτίζει όμορφα το φως και που εκφράζει το χέρι 
των τεχνιτών που συντελούν στο να γίνει το κονιάκ».

Για το τσαλακωμένο σχήμα της φιάλης, ο Γκέ-
ρι έστρεψε τα μάτια του στο νερό του ποταμού 
Charente που περνά στο πλάι του διυλιστηρίου 

Hennessy, στη γαλλική πόλη Κονιάκ. Θέλησε το 
σχήμα της φιάλης να μας οδηγεί στο να ανακαλούμε 
στη μνήμη το φως που αντικατοπτρίζεται στο νερό.

«Η ήδη υπάρχουσα φιάλη του Hennessy είναι εμ-
βληματική, άρα θελήσαμε το καινούργιο σχέδιο να 
σέβεται την ιστορία και την ταυτότητα του εμπορικού 
σήματος που υπήρχε πριν από εμάς. Με αυτό το σχέ-
διο ήθελα επίσης να νιώσει ο κόσμος το ανθρώπινο 
χέρι αυτών που έφτιαξαν τη φιάλη. Ήθελα να είμαι 
όλος σεβασμό απέναντι στην ιστορία, αλλά διαφορε-
τικός» είπε.

Επιπλέον, σχεδίασε και μια κρυστάλλινη βάση για 
την ανάδειξη του έργου στην οποία θα εκτίθεται η φι-
άλη, καθώς και ένα σωλήνα δοκιμής από ορείχαλκο 
και χρυσό για να δοκιμάζει κανείς την ποιότητα του 
ποτού. Όλα, σε μια συσκευασία από χαρτόνι, η οποία 
δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής των επίπλων από 
χαρτόνι με πτυχώσεις που είχε σχεδιάσει τη δεκαετία 
του 1970 ο διάσημος αρχιτέκτονας.

«Αν κοιτάξεις τα (Αρχαία) Ελληνικά αγάλματα σαν 
τον Ηνίοχο στους Δελφούς, ήταν σε θέση με αδρανή 
υλικά να μεταδώσουν συναισθήματα στο διάβα χιλιε-
τιών. Αυτό ήταν στο μυαλό μου όταν κάναμε αυτή τη 
φιάλη. Ήθελα να κάνω κάτι που μεταδίδει συναίσθη-
μα» τόνισε ο Γκέρι.

Σήμερα, η Hennessy είναι μέρος του εμπορικού σή-
ματος ειδών πολυτελείας LVMH, ομίλου στον οποίο 
ανήκουν και η σαμπάνια Moët και ο οίκος μόδας Louis 
Vuitton.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηδύς είναι η αρχαία ελληνική λέξη, η 
οποία προσδιορίζει το επίθετο γλυκός.

Αυτό το «φυσικώς» γλυκό λευκό κρασί 
της Κύπρου, προέρχεται από σταφύλια που

μετά τον τρύγο εκτίθενται στο μεσογεια-
κό ηλιακό φως για αύξηση των σακχάρων. 

Η εικόνα του κογχυλιού υπαινίσσεται τον 
μύθο της γέννησης της Αφροδίτης (θεά της 
ηδονής) από τον αφρό της θάλασσας σε 
μια ακτή της Πάφου.

Stelios Pseftogas
Owner & Creative director

Ηδύς
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Βέλγιο: Υπεριώδης ακτινοβολία 
απολυμαίνει τα καροτσάκια
του σουπερμάρκετ

Τ  ο καθάρισμα των καροτσιών του σουπερμάρ-
κετ με απολυμαντικό προκειμένου να αποτρα-
πεί η μετάδοση της COVID-19 μπορεί σύντομα 

να αποτελεί παρελθόν, τουλάχιστον στο Βέλγιο, όπου 
μηχανικοί επινόησαν ένα μηχάνημα που 'βομβαρδί-
ζει' τα καροτσάκια με υπεριώδες φως προκειμένου να 
τα απολυμάνει.

Η εφεύρεση δοκιμάστηκε σε τρία καταστήματα, 
όπου ο πελάτης παίρνει ένα καρότσι, το  σπρώχνει σε 
ένα μεταλλικό κουτί και κλείνει μια πόρτα. Δέκα δευ-
τερόλεπτα αργότερα η πόρτα ανοίγει με πάταγο, ο 
πελάτης παίρνει το καρότσι και πηγαίνει να κάνει τα 
ψώνια του.

«Θέλαμε να το κάνουμε απλούστερο ακόμη κι από 
έναν φούρνο μικροκυμάτων», δήλωσε ο Ζαν Ντεμαρ-
τό, μέλος μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρη-
σης στην πόλη Ναμίρ, της OpenFlow, οι εθελοντές της 

οποίας σχεδιάζουν αντικείμενα που βοηθούν να αντι-
μετωπιστεί ο νέος κορονοϊός.

«Έχουμε το ισοδύναμο περισσότερων από 2.000 
ήλιων σε όρους ενέργειας UVC που δέχεται το καρό-
τσι. Άρα οι ιοί δεν έχουν καμία πιθανότητα να ξεφύ-
γουν και, όταν το πρόγραμμα κλείσει, η πόρτα ανοίγει 
αυτόματα και το καρότσι είναι έτοιμο για χρήση».

Η ακτινοβολία με UVC, ένα μικροκυματικό υπεριώ-
δες φως, λειτουργεί ως απολυμαντικό σκοτώνοντας ή 
αδρανοποιώντας μικροοργανισμούς.

Το βασικό μοντέλο του βελγικού μηχανήματος κο-
στίζει 7.000 ευρώ, όμως οι σχεδιαστές λένε ότι θα 
αποσβέσει τα έξοδά του έπειτα από τρεις μήνες επει-
δή τα σουπερμάρκετ δεν θα χρειάζεται να απασχο-
λούν εργαζομένους για να καθαρίζουν τα καρότσια 
από τον έναν πελάτη στον άλλον.   

Τεχνολογία Go στα έξυπνα 
καρότσια αγορών από το Amazon

Τ  ο Amazon λανσάρισε σε πιλοτικό επίπεδο «έξυ-
πνα» καροτσάκια αγορών που είναι παρόμοια 
με τα μικροσκοπικά καταστήματα Amazon Go: 

η αναγνώριση εικόνων και οι μηχανές αυτοματοποι-
ημένου ζυγίσματος εντοπίζουν τα προϊόντα που το-
ποθετούν οι πελάτες στα καροτσάκια τους, εξαλείφο-
ντας την ανάγκη για check–out.

«Αντίο» αυτόματη σάρωση

Η Amazon προσπαθεί να ενδυναμώσει έτσι περαι-
τέρω την παρουσία της στον κόσμο των φυσικών 
σουπερμάρκετ, ακόμη και με φαινομενικά απλά, συ-
νηθισμένα καταστήματα που λειτουργούν διαδικασία 
check–out και απασχολούν αρκετό προσωπικό.

Ωστόσο, επειδή Amazon και συνηθισμένη κατάστα-
ση αποτελούν έννοιες εκ διαμέτρου αντίθετες, κατά 
την διάρκεια του τρέχοντος έτους, η παγκόσμια ηγέτι-
δα εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου θα κυκλοφορήσει 
«έξυπνα» καροτσάκια αγορών με αναγνώριση εικόνας 
και ενσωματωμένες μηχανές ζύγισης.

Συγκεκριμένα, τα «έξυπνα» καροτσάκια μπορούν να 
αναγνωρίσουν ποια προϊόντα αγοράζουν οι πελάτες, 
να γνωρίζουν το κόστος τους και να χρεώνουν ανάλο-
γα τους λογαριασμούς των πελατών.

Κατ’ αυτό τον τρόπο απαλείφεται η αναγκαιότητα 
σάρωσης κατά την διαδικασία του check–out, γεγονός 
που κάνει περιττή ακόμη και την αυτόματη σάρωση.

Μάλιστα, στην περίπτωση κατά την οποία ένας πε-
λάτης διαθέτει λογαριασμό στην Alexa, μπορεί να 
συνδέσει το «έξυπνο» καλάθι με τον λογαριασμό, 
ώστε να μπορεί να εμφανίσει την έτοιμη λίστα αγο-
ρών στην οθόνη του!

Η λογική του pay as you go

Η Amazon θέλει να ξεχωρίσει από τον αυξανόμε-
νο αριθμό λιανοπωλητών που υιοθετούν αυτόματες 
σαρώσεις και ανέπαφες πληρωμές από την πλευ-
ρά των ίδιων των καταναλωτών που αξιοποιούν τα 
smartphone τους στα λιανεμπορικά καταστήματα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος Τε-
χνολογίας της Amazon,Dilip Kumar: «Προσπαθούμε 

να απομακρύνουμε την όποια πολυπλοκότητα από 
τους πελάτες, ώστε να μην χρειάζεται να μάθουν από 
την αρχή καινούργιες shopping συμπεριφορές.

Απλά, μόλις συνδεθούν με το τηλέφωνό τους, αυτο-
μάτως είναι σε θέση ακόμη και να ξεχάσουν την ύπαρ-
ξή του, τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο σκοπό. Οι 
πελάτες πληρώνουν –κυριολεκτικά- ενόσω κινούνται 
στους χώρους του καταστήματος, περνώντας την έξυ-
πνη λωρίδα καλαθιού στην περιοχή του check–out».

Τα «έξυπνα» καροτσάκια θα τεθούν σε χρήση στο 
νέο σούπερ μάρκετ της Amazon στο Λος Άντζελες, το 
οποίο αυτή την στιγμή βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το εν λόγω κατάστημα αναμένεται να διαθέτει μια 
εξαιρετικά ευρεία γκάμα προϊόντων, η οποία θα είναι 
κατά τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη από την υφι-
στάμενη γκάμα στα καταστήματα Amazon Go.

Μάλιστα, αναλυτές της διεθνούς λιανεμπορικής αγο-
ράς θεωρούν πως η τεχνολογία των Dash Carts θα μπο-
ρούσε να υιοθετηθεί και από τα καταστήματα Whole 
Foods που ανήκουν στον μεγαλύτερο e–tailer παγκο-
σμίως, είτε ακόμα η Amazon να πουλήσει την συγκε-
κριμένη τεχνολογία και σε άλλους λιανοπωλητές.
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Τι κάνουμε με τις κενές συσκευασίες 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Π  ριν φθάσουμε να σκεφτούμε τι κάνουμε με 
την άδεια συσκευασία του φυτοπροστατευτι-
κού προϊόντος (φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, 

ζιζανιοκτόνα κλπ), πρώτα, πριν την αγορά του, θα 
πρέπει να έχουμε σκεφθεί και αποφασίσει σωστά εάν 
κρίνεται αναγκαίο να γίνει ψεκασμός, ποιο είναι το 
κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν (δραστική ου-
σία, υπολειμματική διάρκεια, κλπ) και πόσo ακριβής 
ποσότητα προϊόντος απαιτείται για άμεση χρήση και 
πάντα ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που αναγράφο-
νται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Μία από τις ενδείξης στην ετικέτα του προϊόντος 
αφορά τις οδηγίες για  την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

” Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλέ-
νονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμέ-
νως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας.”

Οι παραγωγοί – χρήστες των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων οφείλουν να τηρούν πιστά την παραπάνω 
πρακτική με σκοπό να προφυλάσουν τους εαυτούς τους, 
την τοπική κοινωνία καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται:

● Απόρριψη χωρίς ξέπλυμα των κενών συσκευασίας

● Κάψιμο των κενών συσκευασίας

γιατί πέραν των πολλών αρνητικών επιπτώσεων 
όποιος χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τη-
ρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα 
τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ.

Η διαδικασία
Η διαδικασία ξεκινά με τη χρήση του συνόλου του 

περιεχομένου της συσκευασίας από τον χρήστη 
τους. Τα κενά συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων 
πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του 
περιεχομένου τους για να μην στεγνώνουν τα υπο-
λείμματα του γεωργικού φαρμάκου και καθίσταται 
δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός τους. Το υλικό 
συσκευασίας συνιστάται να αφεθεί για μισό λεπτό να 
στραγγίξει στο ψεκαστικό δοχείο, έτσι ώστε να ελα-
χιστοποιηθεί το υπόλειμμα του γεωργικού φαρμάκου.   

Στη συνέχεια:
● Φορώντας τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) προσθέτουμε 
μικρή ποσότητα νερού στη συσκευασία.
● Τοποθετούμε το καπάκι της συσκευασίας και 
σφίγγουμε για να μην υφίστανται διαρροές.
● Ανακινείται προς όλες της πλευρές για να 
ξεπλυθεί το κενό συσκευασίας.
● Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό.
● Επαναλαμβάνεται η διαδικασία άλλες δύο 
φορές ή και περισσότερο μέχρι τα νερά 
ξεπλύματος να είναι καθαρά.
● Τρυπάμε τα δοχεία για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης.
● Τα πετάμε σε σημεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πηγή: www.ellinikigeorgia.gr

CHEP | Σύστημα Κυκλικής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η  εταιρεία Χατζόπουλος έχει δεσμευτεί στο 
όραμα της κυκλικής οικονομίας για ένα κα-
λύτερο μέλλον για τον Πλανήτη. Για να κά-

νουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα, έχουμε θέσει 
φιλόδοξους στόχους: για τη μείωση και εξάλειψη υλι-
κών που απαιτούνται κατά τις παραγωγικές μας διαδι-
κασίες, για τη μετατροπή των υλικών που χρησιμοποι-
ούμε σε ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα και 
την επαναχρησιμοποίηση όσο περισσότερων υλικών 
είναι εφικτό, ώστε να τα διατηρούμε ενεργά στην οι-
κονομία, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Σε αυτά τα πλαίσια, από το καλοκαίρι του 2019 
η εταιρεία μας χρησιμοποιεί για τις εξαγωγικές της 
δραστηριότητες τις ξύλινες παλέτες που παρέχονται 
από τη CHEP. Το σύστημα λειτουργεί με απλό τρόπο: 
εμείς χρησιμοποιούμε τις παλέτες της CHEP για την 
αποστολή των εμπορευμάτων μας και, μετά τη χρήση 
τους, η CHEP αναλαμβάνει την συλλογή τους από τις 
εγκαταστάσεις των πελατών μας, την τυχόν επισκευή 
(αν απαιτείται) και επαναχρησιμοποίησή τους.

Επιπλέον, οι παλέτες CHEP είναι ανακυκλώσιμες με 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στη μετάβαση σε αυτό 
το κυκλικό σύστημα, οι διαδικασίες της εφοδιαστικής 
μας αλυσίδας έχουν πλέον κι ένα σημαντικό περιβαλ-

λοντικό όφελος. Χαρακτηριστικά, μόνο κατά τους τε-
λευταίους 5 μήνες του 2019 όταν και περάσαμε για 
πρώτη φορά στο νέο σύστημα, η περιβαλλοντική μας 
συμβολή εκτιμάται σε εξοικονόμηση >5,7 τόνων εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα και μείωση χρήσης 
ξυλείας κατά 5.000dm3.

Πρόκειται για το πλέον βιώσιμο μοντέλο χρήσης πα-
λετών στις δραστηριότητές μας, που συνεισφέρει στη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και απο-
βλήτων προστατεύοντας το περιβάλλον και εξοικονο-
μώντας παράλληλα σημαντικούς φυσικούς πόρους.

http://www.hatzopoulos.gr

Συμμετέχουμε στο βιώσιμο μοντέλο κυκλικής εφοδιαστικής αλυσίδας της CHEP
για την προστασία του περιβάλλοντος
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Στο μέλλον θα υπάρχουν
λιγότερες διεθνείς
εμπορικές εκθέσεις
και περισσότερες «υβριδικές»

Λ  ιγότερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις θα υπάρ-
χουν στο μέλλον, με σαφώς λιγότερους συμμε-
τέχοντες. Το 82% μάλιστα εξ αυτών αναμένει 

ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των λεγόμενων «υβριδικών» 
εμπορικών εκθέσεων.

Αυτό σημειώνεται σε ενημερωτικό έγγραφο του 
γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της πρεσβείας μας στο Βερολίνο με τίτλο: «Αλλαγή 
της βιομηχανίας των εμπορικών εκθέσεων λόγω της 
κρίσης του κορονοϊού».

Αναλυτικά στο ενημερωτικό έγγραφο 
αναφέρονται τα εξής:

Πριν από την πανδημία, η βιομηχανία εμπορικών 
εκθέσεων ανθούσε παγκοσμίως για περισσότερο από 
δέκα χρόνια. Ωστόσο η υγειονομική κρίση κατέστησε, 
καθόσον φαίνεται, επιτακτική την ανάγκη μετάβασης 
στην εποχή κατά την οποία οι εκθέσεις θα διεξάγονται 
ψηφιακά μέσω cloud computing (υπολογιστικού νέ-
φους), χωρίς περίπτερα και επισκέπτες σε αίθουσες 
συνεδριακών κέντρων.

Η «απόδοση της επένδυσης» των εμπορικών εκθέ-
σεων του παρελθόντος φαίνεται πλέον να μην μπο-
ρεί να επιτευχθεί. Το χαμηλό ενδιαφέρον συμμετο-
χής διεθνών εκθετών εξαιτίας των περιορισμών του 
COVID-19 και η εντατική προσπάθεια ψηφιοποίησης 
των δραστηριοτήτων τους, υποδηλώνουν ότι η κρίση 
του κορωνοϊού θα αλλάξει μάλλον μόνιμα τη βιομη-
χανία των εμπορικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Διεθνών Εκθέσεων 
(UFI) η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου, το 
56% των εκπροσώπων του κλάδου εμπορικών εκθε-
τών προσδοκά ότι στο μέλλον θα υπάρχουν λιγότερες 
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, με σαφώς λιγότερους 
συμμετέχοντες. Το 82% μάλιστα εξ αυτών αναμένει 
ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των λεγόμενων «υβριδι-
κών» εμπορικών εκθέσεων.

Μετά τις εκθέσεις του Ανόβερου και της Κολωνίας, 
η έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης θα είναι η επό-
μενη εμπορική έκθεση που θα διεξαχθεί ψηφιακά στη 
Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα οι «Ψηφιακές Ημέρες» 
στο Ανόβερο, στα μέσα Ιουλίου, κατέγραψαν περί-
που 10.000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Οι σχε-
δόν 200 ομιλητές και οι 100 συμμετέχουσες εταιρείες, 
σε διαλέξεις, ζωντανές συζητήσεις και παρουσιάσεις 
καινοτομίας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
συγκριθούν με την πραγματική Έκθεση του Ανόβε-
ρου η οποία απαριθμούσε σταθερά τα τελευταία χρό-
νια πάνω από 6.500 εκθέτες και 225.000 επισκέπτες. 
Ωστόσο σύμφωνα με τον επικεφαλής της Έκθεσης, το 
περιεχόμενό της στο μέλλον σχεδιάζεται να επεκτα-
θεί ψηφιακά προκειμένου να προσεγγίσει μεγαλύτερο 
αριθμό online επισκεπτών. Αναφορικά με την εμπορι-
κή Έκθεση της Κολωνίας, η οποία πραγματοποιείται 
σταθερά κάθε Σεπτέμβριο με καθαρά εικονικό τρόπο, 
τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες πληρώνουν 
ηλεκτρονικό εισιτήριο για να εισέλθουν στην ηλε-
κτρονική περιήγησή τους στα περίπτερα.

«Εδώ και χρόνια οι πραγματικές εμπορικές εκθέσεις 
επικρίνονται ως προς το ότι παρέχουν ελάχιστα αξι-
όπιστα δεδομένα σχετικά με τη σχέση κόστους-οφέ-
λους για τους συμμετέχοντες σε αυτές. Ωστόσο ανα-
μένεται ότι και οι ψηφιακές εμπορικές εκθέσεις θα 
αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον», ανα-
φέρει ο διευθύνων σύμβουλος της UFI κ. Hattendorf. 
Σύμφωνα, τέλος, με εκπροσώπους του κλάδου δια 
μέσω των εμπορικών εκθέσεων επιτυγχάνονταν στο 
παρελθόν οι διασυνδέσεις των ενδιαφερόμενων με-
ρών, ενώ δύο στους 3 στους τρεις διεθνείς εκθέτες 
δηλώνουν ότι η εξάλειψη των πραγματικών εμπορι-
κών εκθέσεων αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην επιχείρησή τους. Όπως υπογραμμίζει ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας Εκ-
θέσεων Auma, κ. Harting νέοι πελάτες θα είναι δύσκο-
λο να προσελκυθούν.

LEXIKON
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
∆. Καραβασίλης - Γ. Τριανταφύλλου

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ:
packaginglexikon.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...
«Τι είναι η φλεξογραφία;, Τι είναι blister;, Τι 

είναι sleeve;, Compi–pack;, Masterbach;, 
Επένδυση UV;, Pop;»

Η βιβλιογραφία, από ελληνικής πλευράς, 
φτωχή έως ανύπαρκτη. ∆ύο, τρεις πολύ καλές 
προσπάθειες περασµένων δεκαετιών και αυτό 

ήταν όλο. Συνεχώς όµως, εµφανίζονταν στο 
προσκήνιο νέες λέξεις και έννοιες.

Έτσι, ξεκίνησε µια προσπάθεια που διήρκεσε 
χρόνια, για να συγκεντρωθεί υλικό που θα ήταν 
χρήσιµο για όποιον ασχολείται σήµερα µε τον 

τοµέα της συσκευασίας.

Το αποτέλεσµα, αυτής της προσπάθειας είναι 
αυτό το λεξικό: «Lexikon της Συσκευασίας».
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Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Νέα φιάλη 
Carlsberg με καινοτόμα υλικά 

Η   Ολυμπιακή Ζυθοποιία παρουσίασε στην ελ-
ληνική αγορά τη νέα φιάλη της Carlsberg, της 
κορυφαίας ποιότητας δανέζικης Pilsner. Με 

γνώμονα και το όραμα του ιδρυτή της J.C.Jacobsen, 
“Carsberg moves us all to better”, η νέα φιάλη Carlsberg 
αποτελεί ακόμη ένα βήμα σε αναζήτηση του καλύτε-
ρου, με ανανεωμένο design και καινοτόμα υλικά, επι-
σημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 

Όπως αναφέρεται, «κύριο χαρακτηριστικό της νέας 
φιάλης και αποτέλεσμα της διαρκούς έρευνας της 
Carlsberg για καινοτομία, είναι το νέο καπάκι ZerO2 
Cap - μια μικρή λεπτομέρεια με μεγάλη σημασία. Ο ει-
δικός μηχανισμός του απορροφά σταδιακά και αφαι-
ρεί το οξυγόνο που συγκρατείται κατά τη διαδικασία 
εμφιάλωσης στην κορυφή της φιάλης, διατηρώντας 
αναλλοίωτη την εκλεπτυσμένη γεύση της μπύρας και 
προσφέροντας ένα πολύ πιο φρέσκο αποτέλεσμα. Ο 
έξυπνος σχεδιασμός του αναγράφεται στην πίσω όψη 
της ετικέτας, ενώ το καλαίσθητο ZerO2 Cap κοσμείται 
εσωτερικά και εξωτερικά με τον διάσημο λυκίσκο της 
Carlsberg. Είναι η φρεσκότερη μπύρα καλύτερη μπύ-
ρα? Probably!

Παράλληλα, η πράσινη φιάλη της Carlsberg έγινε τώρα 
ακόμη πιο «πράσινη». Η νέα της ετικέτα έχει δημιουργη-
θεί από ανακυκλώσιμα μελάνια που προέρχονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, κάνοντας το πράσινο με-
λάνι ακόμη πιο «οικολογικό». Ο όμιλος Carlsberg απο-
τελεί τον πρώτο μεγάλο οργανισμό που χρησιμοποιεί 
αυτού του είδους τα πιστοποιημένα μελάνια, ενθαρρύ-
νοντας έτσι και άλλες μεγάλες εταιρείες να ακολουθή-
σουν το παράδειγμά του, πάντα, στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Την εξωτερική εμφάνιση της ανανεωμένης φιάλης 
ολοκληρώνει περήφανα η υπογραφή του οραματιστή 
της,  J.C Jacobsen, που κοσμεί το λαιμό της ως ένδειξη 
σεβασμού προς την παράδοση και την ιστορία της.

Η μπύρα Carlsberg έκανε ακόμη ένα σοβαρό βήμα 
ως προς τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυ-
πώματος. Υπάρχει κάτι, ωστόσο, που δεν άλλαξε ούτε 
στο ελάχιστο – και αυτό είναι η εξαιρετική και μοναδι-
κή της γεύση και ποιότητα. Probably the best Beer in 
the World».

Coffee Island:
Νέες κάψουλες espresso
σε ανακυκλώσιμη συσκευασία
Η  μεγάλη ποικιλία σε espresso και καφέ φίλτρου πάντα με τη γνωστή ποιότητα της Coffee Island, 
τώρα και σε κάψουλες. Όλο το άρωμα και η γεύση του φρεσκοαλεσμένου καφέ σφραγίζονται 
επί τόπου μέχρι τη στιγμή που θα περάσουν από την κάψουλα στο φλιτζάνι σας.

● Το αλουμίνιο προστατεύει 
από τα στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος που αλλοιώνουν τον 
καφέ.

● Το υλικό αποτελεί τον καλύτερο 
τρόπο για να διατηρηθεί το άρωμα και 
η γεύση του καφέ.

● Πρόκειται για 100% ανακυκλώσιμο 
υλικό, χωρίς σιλικόνη.

● Προσδίδει εγγύηση 24μήνης 
φρεσκάδας μετά την παραγωγή.

● Συσκευασία πιστοποιημένη με FSC 
(Forest Stewardship Council), πρότυπο 
Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης.
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BOBST launches oneINSPECTION – 
a comprehensive quality control 
offering for all packaging industries 

o  neINSPECTION ensures an end-to-end data 
driven quality process specifically tailored for 
each industry, which can be deployed in both 

new and existing production lines. It is a core enabler 
of the BOBST vision to shape the future of the packag-
ing world and a core component of BOBST CONNECT – 
an open architecture cloud-based platform delivering 
solutions for pre-press, production, process optimiza-
tion, maintenance and market access.

“Brand Owners and converters are faced with in-
creasingly tight margins and timelines, which places 
huge amounts of pressure on quality control,” said 
Alexandre Pauchard – Group R&D Head. “We have 
launched oneINSPECTION to alleviate these pressures. 
Most companies no longer have the luxury of quali-
ty control personnel carefully checking their packing 
and filling processes. That is why our solutions are 
highly digital, automated, completely reliable, inline 
and offline. They offer peace of mind for converters 
and brand owners alike.” 

The current solutions for each industry are as 
follows:

Labels

● Print Tutor Max – a system specifically designed to 
measure and control color for DigiColor.

● iQ 500 – a 100% inline quality control system 
checking each individual label for quality, color, codes, 
text and register. 

Flexible Packaging

● HAWKEYE – an optical density and pinhole detec-
tor monitoring system.

● Digital Inspection Table – a quality center that 
enhances the operator’s skills with augmented reality 
overlays while gathering photographic evidence for 
audit; ensuring trust and top production quality for 
flexible packaging production.

Folding Carton

● New ACCUCHECK – a 100% inline quality control 
system checking each individual blank for quality, 
color, codes, text and register. 

● iQ 400 – a 100% inline quality control system for 
web-fed folding carton production.

Corrugated Board

● iQ 300 – a 100% inline quality control system for 
corrugated production

● PREMIUM GAP CONTROL – a system controlling 
the folding process of all finished boxes at full produc-
tion speed.

● Digital Inspection Table – a quality center that 
enhances the operator’s skills with augmented reality 
overlays while gathering photographic evidence for 
audit; ensuring trust and top production quality for 
corrugated packaging production.

BOBST has launched oneINSPECTION, an integrated and evolving set of quality control solutions to proac-
tively meet the needs of brand owners and converters, making zero-fault packaging a reality in the labels, 
flexible packaging, folding carton and corrugated board industries. The new quality control will also provide 
significant value to packers, retailers and consumers as part of the packaging value chain.

These solutions provide data-driven quality 
control processes, eliminating human errors. 
They offer digital reporting for quality track-
ing, and unique and robust image processing 
algorithms for perfect inspection. They also 
provide new capacities, such as:

● machine learning, available on the New 
ACCUCHECK and iQ 500 systems, which ena-
bles easier and faster machine set-up; 

● accurate proprietary PDF functions, de-
veloped on the iQ 500, which allow precise 
conformity checks and shorter setup times;

● optimized overall production, thanks to 
close-loop functionalities with the HAWKEYE 
and the Print Tutor Max, which guarantee qual-
ity and maintain a high level of productivity;

● increasing connectivity and workflow in-
tegration for fact-based decision making, e.g. 
OEE statistics on the New ACCUCHECK and iQ 
500 products.

The oneINSPECTION systems will benefit 
from these new capacities and gradually inte-
grate them to enrich their offers.

Ultimately, oneINSPECTION will provide a 
range of end-to-end quality control solutions, 
which will close the loop from artwork design 
to the final product through BOBST CON-
NECT, resulting in reduced production recalls 
and waste.

“oneINSPECTION moves quality control 
into the digital age,” said Alexandre Pauchard 
- Group R&D Head. “It perfectly reflects our 
vision to shape the future of the packaging 
world through four key pillars of connectivity, 
digitalization, automation and sustainability, 
in this instance by aiming at delivering a new 
range of equipment and solutions that lever-
age digital intelligence, software and cloud-
based platforms.”

For converters, oneINSPECTION means 
complete peace of mind, enabling them to 
deliver the highest possible quality products 
to brand owners, while simultaneously im-
proving efficiency and profitability. It puts 
guaranteed quality control at their fingertips, 
making zero-fault packaging a reality.
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Polyolefins and styrenics drift 
sideways / Tight supply drives PVC 
further upwards / PET in downward 
trend / Effects of storms in the US 
make themselves felt

Flexible Packaging: A technical 
guide for narrow- and mid-web 
converters Paperback

PE: Although the cost of ethylene remained 
stable in September, producers nevertheless 
called for price hikes of up to EUR 50/t for all 

types covered by this report. As before, they are do-
ing everything they can to reclaim lost margins. These 
attempts were, however, seldom successful, and LL-
DPE materials even declined slightly. On the other 
hand, the price structure tended to be a little firmer 
in the second half of the month because producers 
gave preference to exports, for example, to the Unit-
ed States in order to benefit from the higher prices 
there after the storms. On the demand side, indus-
try applications and car production remained weak, 
but the packaging sector was, with few exceptions, 
quite lively. Nevertheless, some converters were dis-
appointed because, generally speaking, a significant 
upturn had been expected after the corona high. 
With some film grades, the lack of metallocene types 
from the US made itself felt. Despite the small reduc-
tion of EUR 10/t in the ethylene contract in October, 
producers will presumably repeat their calls for price 
increases of the same amount. Even though demand 
will presumably continue to pick up, they cannot be 
assured of success, although the increased exports 
and the resultant lack of material in Europe should 
have a consolidating effect. Pipe producers will, after 
the increases of the last few months, attempt to hang 
on to the small cost reduction. Overall, a rollover is 
probable for the vast majority of the PE products.

PP: With C3 costs stable, PP prices moved sideways 
in September. Hike plans hedged by some producers 
mostly fell apart, even if some low-lying notations 
were adjusted upward. Although plant outages re-
duced production levels, this had little impact, as de-
mand was simply too weak. Sales to the automotive 

industry gained some momentum, but remained far 
below normal levels. In October, this market situation 
looks unlikely to change. In view of the tight supply, 
it seems doubtful that the EUR 12.50/t dip in the C3 
price will be passed on.

PVC: PVC prices in September tended upwards for 
the fourth month in succession. On the cost side, 
there were no particular impulses, but the tense mar-
ket situation with the base material drove prices up. 
Unscheduled plant stoppages intensified the already 
tight supply situation. Apart from that, converters 
endeavoured to fill up their low stocks. For sever-
al compounders, the procurement of base PVC was 
a real problem. Nothing much is likely to change in 
October as regards the tight market. Although some 
production plants are resuming operation, more 
maintenance turnarounds are on the agenda. Against 
this background, further price rises for the base ma-
terial are to be expected. In the slipstream of this, 
compound prices will presumably also increase, while 
E-PVC pastes will receive an additional boost from the 
rising cost of the VCM feedstock.

Styrenics: Styrenics prices trended largely sideways 
or slightly downward in September 2020 after the 
marginal decline of the SM reference by EUR -13/t. 
The markdowns for polystyrene films were somewhat 
more pronounced after larger price reductions were 
made, especially in distribution. Prices for ABS injec-
tion moulding materials, by contrast, have increased 
because the producers no longer accepted the pre-
viously modest price level before the backdrop of 
scarce availability and the absence of imports. Other 
materials were hardly affected by the supply situation 
even if some producers had to cope with restrictions 

F lexible packaging today has one of the highest 
growth rates across all printing sectors, achiev-
ing an annual global growth of close to five per-

cent. Important trends include smaller run lengths, 
a requirement for multi-versions and variations, per-
sonalization and a growing interest in adding in-line 
value  all undoubted opportunities for narrow- and 
mid-web label converters (using both flexo and digital 
technology) to capture a growing portion of the flex-
ibles market.

Jobs with the shortest run sizes are in pouches of 
any kind, as well as in single serve and one-dose packs 
and sachets. These are key areas where label convert-
ers can most readily enter the flexible packaging mar-
ket. Indeed, narrower and mid-web conventional and 
digital printing has effectively opened up the market 
to a whole range of new customers who have never 
previously had a solution for short-run flexible pack-
aging orders.

But it’s not all quite straightforward for a label con-
verter to move into flexible packaging. They need to 
have a comprehensive understanding of paper, foil 
and filmic substrates  as well as multi-layer construc-
tions and barrier properties, of pack sealing, and of 
the specific user requirements needed for the many 
different types of liquids, powders, gels, creams and 
solids that have to be packaged. Pre-press require-
ments are different, inks have to withstand sealing, 
web- and sealing widths are important, co-efficient 
of slip can be critical, while a good understanding of 
form, fill and seal machines is ideal.

Now in its second edition and updated with a new 
chapter and content, this book has set out to provide 
both the knowledge and expert guidance for label 
and other converters looking to enter or expand their 
production into flexible packaging - a key stepping 
stone to success.

Chapters include:

● Flexible packaging - an introduction

● Paper and board, metallic foil, films and 
multi-layer constructions

● Types of flexible packaging and special 
constructions

● Pre-press, printing and converting

● Understanding forming, filling, sealing 
and lidding operations

● Markets, applications and opportunities

by Michael Fairley , Chris Ellison 
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in their deliveries due to plant maintenance or pro-
duction cutbacks. This is unlikely to change much in 
the weeks to come, so that the further development 
of the SM reference – which declined again in Octo-
ber by EUR -33/t – is likely to be transferred to PS and 
EPS prices, at least in part. For ABS, this is less likely as 
the EUR +40/t cost increase of butadiene is slowing 
the decline in composite costs and the low level of 
imports continues to limit supply.

PET: European PET producers had to make signifi-
cant concessions in September. Otherwise, it would 
have been virtually impossible to do any business, 
especially in the first half of the month. A lack of de-
mand because of the build-up of the second corona 
wave, attractive import offers plus well-filled raw ma-
terial stocks and falling prices for the aromatic pet-
rochemicals combined to put significant pressure on 
prices. In the second half of the month, this pressure 
then declined significantly. Maintenance turnarounds 
and production cutbacks had an effect and, at the 
same time, more material flowed in the direction of 
the once again hurricane-hit United States. Below the 

line, this resulted in price reductions of EUR 40-50/t 
for each of the two late-summer months. Ahead of up-
coming maintenance turnarounds at some key sites, 
European production lines were still running largely 
smoothly. The fast-rising coronavirus infection figures 
again being reported in many regions did, however, 
exacerbate the already weak demand. Especially the 
mass beverage bottle market was once again very 
disappointing. No major stimulus in demand can be 
expected for October either. The pandemic is gather-
ing speed again in Europe, while, at the same time, 
the supply situation is tending very much lower. This 
combination should stabilise prices or perhaps even 
consolidate them to a certain extent.

For more than 35 years, PIE has been an invaluable 
source of information for European plastics industry 
decision makers - a quick, yet in-depth look at the 
development of plastics markets and polymer pric-
es. Available online 24/7 and as a printed newsletter 
twice a month. To read the entire report, go to www.
pieweb.com and sign up for a 48-hour free trial!

ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ

HORECA 11-15/2/2021  ΑΘΗΝΑ

INTERPACK 25/2-3/3 2021 DUSSELDORF

TUTTO FOOD  17-21/5/2021 MILANO

GRAPHICA EXPO 26-28/2/2021 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ

SYSKEVASIA  21-24/5/2021 ΑΘΗΝΑ

FESPA 9-12/3/2021 AMSTERDAM

LABEL EXPO 21-24/9/2021 BRUSSELS

ANUGA FOODTECH 23-26/3/2021 COLOGNE

EYRASIA PACKAGING 20-243/10/2021 ISTANBUL

DRUPA 20/4-28/4 2021 DUSSELDORF

FRUIT LOGISTICA 3-5/2/2021 BERLIN

BIOFACH 17-20/2/2021 NURENBERG

PLAST 4-7/5/2021 MILANO

ARTOZA 25-28/2/2021 ΑΘΗΝΑ

PLMA 18-19/5/2021 AMSTERDAM

FOODEXPO 6-9/3/2021 ΑΘΗΝΑ

PACKAGING PREMIERE 25-27/5/2022 MILANO

PROWEIN 19-23/3/2021 DUSSELDORF

LUXEPACK  27-29/9/2021 MONACO

FRESKON 15-17/4/2021 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

FOODTECH 13-15/11/2021 ΑΘΗΝΑ

ZOOTECNHIA  28-31/1/2021 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 

2021: Ξανά στου διαδρόμους της επιχειρηματικότητας;
Όπως όλοι μας γνωρίζουμε το 2020 φεύγει σιγά-σιγά χωρίς η 
εκθεσιακή και συνεδριακή δραστηριότητα να επανέλθει στην 
κανονικότητα. Οι διάδρομοι έμειναν αδρανείς και άδειοι μέχρι 
στιγμής. Σε κάποιες χώρες ξεκίνησαν οι εκθέσεις, όπως στη 
Γερμανία, αλλά τα μηνύματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.

Μια από τις μεγαλύτερες  διοργανώσεις στο χώρο των 
γραφικών τεχνών όπως η Drupa η οποία μετακινήθηκε για 
το 2021, καταγράφει σημαντικές απώλειες μη συμμετοχής 
κορυφαίων εταιρειών όπως HEIDELBERG, BOBST, XEROX, 
KONICA MINOLTA, CANON, RICOH EUROPE, HP, FUJIFILM, 
KODAK, KOMORI, MANROLAND, SITMA, XEROX, SCREEN 
GRAPHIC SOLUTIONS και έπονται και άλλες. Μια σημαντική 
και αρνητική εξέλιξη την οποία πρέπει να λάβουν σοβαρά 

υπόψιν τους και οι Έλληνες διοργανωτές. Στη χώρα μας πολλές 
αναβολές, ακυρώσεις, μεταφορές και όσον αφορά τον τομέα 
συσκευασίας, προέκυψαν 2 διοργανώσεις σε διάστημα έξη 
μηνών, η SYSKEVASIA 2021 τον Μάϊο και η FOODTECH τον 
Νοέμβριο. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. 

To All Pack Hellas χορηγός επικοινωνίας των συνεδρίων.

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

IPACKIMA 3-6/5/2022 MILANO

ALL4PACK (EMBALLAGE 2022 PARIS

ατζέντα  Μια ματιά στις εκδηλώσεις

www.europacksummit.com    www.h2.americapack.marcusevans-summits.com
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