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veletrhy a konference

Veletrh obalů a obalové techniky FachPack 
se bude konat ve dnech 24. až 26. září 2013 
v Norimberku. Vedle obalových materiálů 
a prostředků budou vystavovány balicí stro-
je, etiketovací a potiskovací technika a lo-
gistika. V oddělení logistiky mají příleži-
tost vystavovat mimo jiné také dodavatelé 
řídicí a informační techniky pro balicí pro-
cesy, softwaru pro řízení dodavatelských ře-
tězců (SCM – Supply Chain Management), 
síťových a komunikačních systémů, softwa-
ru pro optimalizaci balicích a paletizačních 
procesů a pro řízení skladů. Mezi důležité 
obory patří identifikační systémy a též ma-
nipulační technika včetně robotů.

Na veletrhu FachPack bude vystavovat 
přibližně 1 500 firem, z nichž čtvrtina po-
chází z jiné země než z Německa. Z České 
republiky přijede vystavovat v samostatných 
stáncích celkem 38 firem a dalších devět 
se představí ve společném stánku agentu-
ry CzechTrade. Loni FachPack navštívilo 
úhrnem 36 986 návštěvníků, z nichž 20 % 
dorazilo z jiných zemí než z Německa. Vele-
trh si oblíbili návštěvníci z České republiky, 
tvořili druhou největší skupinu návštěvníků 
ze zahraničí, hned za zájemci z Rakouska.

V přednáškovém fóru PackBox v hale 4 
budou po všechny tři dny veletrhu otevírána 
tři různá tematická „okna“ ke všem tematic-
kým okruhům veletrhu. Fórum vlnité lepen-
ky proběhne 25. září v kongresovém centru 
NCC Ost, sál St. Petersburg. Letos poprvé se 
během veletrhu FachPack v Norimberku bude 
konat kongres AIPIA (Active & Intelligent Pa-
ckaging Industry Association se sídlem v Ni-

Veletrh FachPack: obaly, balicí a manipulační 
technika a logistika pod jednou střechou

zozemsku), na němž 24. září zazní přednášky 
v anglickém jazyce na téma „aktiv ní a inteli-
gentní obaly jako nový marketingový nástroj“.
Kromě odborníků z obalového průmyslu na 
veletrh FachPack pravidelně směřují stov-
ky českých návštěvníků. Také letos mají zá-
jemci možnost dopravit se na veletrh autobu-
sem, který bude vypraven ve středu 25. září 

2013 z Prahy. I při využití vlastní dopravy lze 
v předprodeji zakoupit vstupenku a registrací 
v předstihu ušetřit čas při vyplňování registrač-
ních formulářů na velethu. Více informací zís-
káte u oficiálního zastoupení norimberské ve-
letržní společnosti v ČR na tel.: 775 663 548 
nebo e-mailu: info@proveletrhy.cz.
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Obr. 1. Plán hal veletrhu FachPack 2013
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