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Όπως ήδη σας έχουμε πληροφορήσει το Συνέδριο “Pack & 
Label Days 2019” το οποίο έφτασε στην 8η διοργάνωσή του 
θα διεξαχθεί 30/11-1/12/2019 στο συνεδριακό και εκθεσιακό 
κέντρο Helexpo – Μαρούσι.

Παράλληλα θα διεξαχθούν για πρώτη φορά το  “3D Printing 
Show” και το “Drone Show”.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα μελέτης, ερευνών, 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, επισκέψεων σε εκθέσεις, 
βιομηχανίες και εργοστάσια όπου νιώθουμε το σφυγμό των 
τάσεων της αγοράς με επαγγελματισμό και όχι ανταγωνιστικούς 
ερασιτεχνισμούς.

Χρόνια τώρα είμαστε κοντά στην αγορά της συσκευασίας 
και της ετικέτας συνειδητά και σε καθημερινή επαφή με τους 
περισσότερους.

Προχωράμε λοιπόν γιατί πιστεύουμε σ’ αυτό που κάνουμε 
και το κυριότερο δεν είναι αποτέλεσμα αντιγραφής αλλά 
πρωτοπορούμε και καινοτομούμε.

Με νέες ιδέες προχωράμε στην υλοποίηση των παραπάνω στην 
έκθεση – συνέδριο με ομιλίες και παρουσιάσεις οι οποίες δεν 
προσεγγίζουν απλά το μέλλον αλλά το φέρνουν μπροστά μας.

Γιώργος Τριανταφύλλου
Head of Publications & Exhibitions Dpt.

από τον εκδότη

ΜΕΛ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ M.Α.Ε.
Κ. Γέφυρα, 570 11 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 728000, F 2310 715351
E info@melpaper.com
www.melpaper.com

SHARINGSHARINGSHARINGSHARINGSHARINGSHARING
NEW & NEW & NEW & NEW & NEW & NEW & 
EXCITING EXCITING EXCITING EXCITING EXCITING EXCITING 
RESULTS FOR RESULTS FOR RESULTS FOR RESULTS FOR RESULTS FOR RESULTS FOR 
THE PAPER THE PAPER THE PAPER THE PAPER THE PAPER THE PAPER 
INDUSTRYINDUSTRYINDUSTRYINDUSTRYINDUSTRYINDUSTRY
ΜΕΛ M.A.E.: 
∆ιοργανωτής Ετήσιου Συνεδρίου Πανευρωπαϊκής 
Οµοσπονδίας Χαρτοβιοµηχανιών - CEPI 2019

Θεσσαλονίκη, 23�25 MΑΪΟΥ 2019
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Παραδοσιακά το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου
είναι αφιερωμένο στο κρασί.

Το εξώφυλλο μας το σχεδίασε ο Pierluca Albanese, Ιταλός 
γραφίστας ο οποίος τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Γοητευμένος 
από τον τρόπο ζωής, τη φύση, τα χρώματα, τον ήλιο, την 
θάλασσα, τις γεύσεις της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της 

Θεσσαλονίκης εμπνεύστηκε το εξώφυλλο του All Pack Hel-
las,  το οποίο χαρακτηρίζεται από τα βήματα της παραγωγής 

του κρασιού μέχρι να φτάσει στο ποτήρι μας.....

Pierluca Albanese pierluca.albanese90@gmail.com

Έρευνα Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τουλάχιστον έκπληξη προκαλούν τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε σε 1.400 προϊόντα σε 19 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδας. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η έρευνα αποκάλυψε ότι ένα στα δέκα επώνυμα προϊόντα 
τροφίμων που αναλύθηκαν, παρουσίασαν σημαντικές διαφορές 
ως προς τη σύνθεσή τους, παρά το γεγονός ότι η επισήμανση 
στο μπροστινό και το πίσω μέρος της συσκευασίας ήταν 
πανομοιότυπη. 

Η έκθεση εντόπισε διαφορές στη θρεπτική σύνθεση ή/και 
στα συστατικά, χωρίς ωστόσο να συνδέονται με συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές. 

Ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων υποχρέωσε την 

Κομισιόν να ξεκινήσει ένα νέο γύρο υποβολής προτάσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 1,26 εκατ. ευρώ, προκειμένου να 
ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων υπέρ του καταναλωτή και 
να εντοπίζονται οι παραπλανητικές πρακτικές από την πλευρά 
των εταιρειών. 

Από τη μεριά της, η αρμόδια επίτροπος, Věra Jourová εξέφρασε 
την ανησυχία της, λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν 
πρόκειται να επιτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα, που εξαπατούν 
τους καταναλωτές. "Δε θα υπάρξουν διπλά standards στην 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά", ξεκαθάρισε η επίτροπος.

Κύρια πορίσματα
Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκαν 1380 δείγματα 128 

διαφορετικών τροφίμων από 19 κράτη μέλη: Το δείγμα, ωστόσο, 
δεν είναι αντιπροσωπευτικό της τεράστιας ποικιλίας των 
τροφίμων στην αγορά της ΕΕ. Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι:

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σύνθεση αντιστοιχούσε 
στον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων: το 23 % των 
προϊόντων είχε πανομοιότυπο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας και πανομοιότυπη σύνθεση, ενώ το 27 % 
των προϊόντων δήλωναν τη διαφορετική τους σύνθεση σε 
διάφορες χώρες της ΕΕ με διαφορετικό εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας τους.

 Το 9% των προϊόντων που παρουσιάζονται ως τα ίδια σε 
όλη την ΕΕ είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν πανομοιότυπο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, αλλά διαφορετική σύνθεση.

 Ένα περαιτέρω 22 % των προϊόντων που παρουσιάζονταν με 
παρόμοιο τρόπο είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν παρόμοιο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, αλλά διαφορετική σύνθεση.

 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές τάσεις στη χρήση 
πανομοιότυπης ή παρόμοιας συσκευασίας για προϊόντα με 
διαφορετικές συνθέσεις. Επιπλέον, η διαφορά στη σύνθεση που 
διαπιστώθηκε στα προϊόντα που δοκιμάστηκαν δεν συνιστά 
κατ' ανάγκη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος.

Ανησυχία για τα διπλά standards
σε δείγματα τροφίμων στην ΕΕ

Durst Tau 330 RSC-E
Διαμορφώστε το  ψηφιακό  σας μέλλον    

 στην εκτύπωση 
Ετικέτας & Συσκευασίας 

• Αδιαφανές λευκό σε ένα πέρασμα

• Υψηλής Πυκνότητας (HD) μελάνια 
για χαμηλή κατανάλωση

• Σύστημα κυλίνδρων ψύξης για  
θερμοευαίσθητα υλικά 

• Ελάχιστη απώλεια υλικών με 
σύστημα unwind/rewind   

• 4 χρώματα CMYK + Λευκό W
• Ανάλυση 1200x1200 dpi  - 2 pcl heads• Ταχύτητα 52 μέτρα/λεπτό

• Πλάτος ρολού: 244 mm ή 350mm
• Αναβαθμίσιμο σε Tau RSC 330  - ταχύτητα 80 μέτρα / λεπτό  - 8 χρώματα με Orange, Violet & Green

• 4 χρώματα CMYK + Λευκό W
• Ανάλυση 1200x1200 dpi  - 2 pcl heads• Ταχύτητα 52 μέτρα/λεπτό

• Πλάτος ρολού: 244 mm ή 350mm
• Αναβαθμίσιμο σε Tau RSC 330  - ταχύτητα 80 μέτρα / λεπτό  - 8 χρώματα με Orange, Violet & Green

• 4 χρώματα CMYK + Λευκό W
• Ανάλυση 1200x1200 dpi  - 2 pcl heads• Ταχύτητα 52 μέτρα/λεπτό

• Πλάτος ρολού: 244 mm ή 350mm
• Αναβαθμίσιμο σε Tau RSC 330  - ταχύτητα 80 μέτρα / λεπτό  - 8 χρώματα με Orange, Violet & Green

• 4 χρώματα CMYK + Λευκό W
• Ανάλυση 1200x1200 dpi  - 2 pcl heads• Ταχύτητα 52 μέτρα/λεπτό

• Πλάτος ρολού: 244 mm ή 350mm
• Αναβαθμίσιμο σε Tau RSC 330  - ταχύτητα 80 μέτρα / λεπτό  - 8 χρώματα με Orange, Violet & Green

Lino A.E.B.E 
   210 9010 635 - Αθήνα

info@lino.gr - www.lino.gr
LINOGROUP
System & Software Integrator

Tau 330 RSC-E CMYK: 85% της σκάλας Pantone

Tau 330 RSC CMYKOVG:  98% της σκάλας Pantone

   2725 C

   361 C    393 C

   198 C

   7417 C   2935 C

  Rubine Red C    131 C

   179 C

   682 C    7473 C

   537 C

   1375 C

   1815 C

   568 C

   7489 C

   1795 C

   199 C    540 C

   Reflex Blue C

   7544 C

   106 C

   368 C

   160 C

Printed with Tau 330 - 7C
 
more possibilities
Digitally Printable Performance Label Materials

   2725 C

   361 C    393 C

   198 C

   7417 C   2935 C

  Rubine Red C    131 C

   179 C

   682 C    7473 C

   537 C

   1375 C

   1815 C

   568 C

   7489 C

   1795 C

   199 C    540 C

   Reflex Blue C

   7544 C

   106 C

   368 C

   160 C

   

• 4 χρώματα CMYK + Λευκό W
• Ανάλυση 1200x1200 dpi  - 2 pcl heads• Ταχύτητα 52 μέτρα/λεπτό

• Πλάτος ρολού: 244 mm ή 350mm
• Αναβαθμίσιμο σε Tau RSC 330  - ταχύτητα 80 μέτρα / λεπτό  - 8 χρώματα με Orange, Violet & Green

Durst Worκflow Label Suite
Νέο λογισμικό Web2Print
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Γιάννης Π. ΤριάνΤάφύλλού (ΤΟ ΑΤΟΜΟ)
ytriantafyllou@toatomo.info | www.toatomo.com

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

Στην Barossa βάζουν 
μικροτσίπ στις φιάλες
για να περιορίσουν
την παραποίηση

Τ ο οινοποιείο Seppeltsfield της κοιλάδας Barossa κυκλο-
φόρησε μια γκάμα κρασιών σε φιάλες που περιέχουν ένα 
μικροτσίπ με τεχνολογία κυλιόμενου κώδικα σε μια προ-

σπάθεια αντιμετώπισης της πλαστογραφίας.
Ο παραγωγός συνεργάστηκε με τους brand protection 
specialist της εταιρίας YPG Group για να κυκλοφορήσει νέες 
φιάλες με μικροτσίπ για την γκάμα κρασιών «Grounds», 
συμπεριλαμβανομένων των 2017 The Westing και The Northing 
Barossa Shiraz.
Η νέα τεχνολογία, που ονομάζεται NFC Vintail, επιτρέπει 
στους καταναλωτές κρασιού να σκανάρουν τα μπουκάλια 
χρησιμοποιώντας τα smartphones τους για να καθορίσουν 
την αυθεντικότητά τους. Η τεχνολογία είναι επίσης σε θέση 
να υποδείξει αν έχει ανοίξει η φιάλη και να ανιχνεύσει τυχόν 
αλλοίωση του προϊόντος.
Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον μικροεπεξεργαστή 
παρέχουν επίσης στους χρήστες μια "εμπειρία 360 μοιρών" που 
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες προέλευσης και μια 
εικονική περιήγηση στο χωριό Seppeltsfield Barossa Village και 
στους γύρω αμπελώνες.
Ο κ. Warren Randall, executive manager του Seppeltsfield 
Barossa, δήλωσε: "Παράλληλα με την διεύρυνση της συλλογής 
πολυτελών κρασιών παγκοσμίως, είναι πολύ σημαντικό να 
είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, γι 'αυτό ακολουθούμε μια 
προληπτική προσέγγιση και επενδύουμε στην τεχνολογία για να 
διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα του κρασιού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της YPB John Houston δήλωσε ότι η 
τεχνολογία ήταν πρωτοποριακή για την αυστραλιανή βιομηχανία 

οίνου.
"Η συνεργασία μεταξύ των δύο 
εταιρειών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Vintail και της 
πλατφόρμας Connect θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στους 
καταναλωτές οι οποίοι θα είναι 
πλέον σε θέση να επιβεβαιώσουν 
την αυθεντικότητα του κρασιού", 
δήλωσε.
"Η Vintail μπορεί να προσαρμοστεί 
σε οποιοδήποτε προϊόν και θα 
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 
αντιμετώπιση της κερδοφόρας 
παγκόσμιας βιομηχανίας πλαστών 
απομιμήσεων δισεκατομμυρίων 
δολαρίων."
Τα νέα κρασιά με μικροτσίπ 
διατίθενται αποκλειστικά από το 
Seppeltsfield Barossa Cellar Door  
και το οινοποιείο Qantas, στην 
Αυστραλία. 

Συσκευασία: αριθμοί ή στρατηγικές επιλογές;

Ε ίναι αλήθεια πως οι αριθμοί, από μόνοι τους, δεν 
λένε πολλά. Ο συγκεκριμένος αριθμός πάντως, αν 
και από λίγο παλαιότερη μελέτη, έχει ενδιαφέρον: 

κατά 5% ετησίως αυξάνει και προβλέπεται να αυξάνει ως 
το 2021 η παρουσία στην αγορά τροφίμων και ποτών εύ-
καμπτων συσκευασιών από φιλμ υψηλής στεγανότητας. Η 
συζήτηση που γίνεται αυτή την εποχή για τον περιορισμό 
των συσκευασιών μίας χρήσης και εν γένει των «σκληρών» 
πλαστικών συσκευασιών, τον έφερε και πάλι πρόσφατα 
μπροστά μου, σε μια συζήτηση για τις διάφορες εναλλα-
κτικές που έχει στα χέρια της και μπορεί να αξιοποιήσει η 
βιομηχανία της συσκευασίας. 
Το θέμα δεν είναι τόσο απλό, τουλάχιστον στα δικά μου 
μάτια. Η επιλογή της συσκευασίας ενός προϊόντος εξάλλου, 
αντίθετα από ότι νομίζουν οι πολλοί, δεν είναι μια απόφαση 
της στιγμής, προϋποθέτει και προκύπτει από στρατηγικές 
αποφάσεις και επιλογές, που έχουν να κάνουν με το προϊόν, 
την αγορά, τον πελάτη, τις συνήθειες του κλπ.
Έχει να κάνει για παράδειγμα με το περιεχόμενο της 
συσκευασίας και τις απαιτήσεις για την τοποθέτηση 
στο σημείο πώλησης: διατηρείται στο ράφι; Στο ψυγείο; 
Στην κατάψυξη; Παλιότερα κάθε διαφορετική απαίτηση 
τοποθέτησης μεταφραζόταν σε συγκεκριμένους 
περιορισμούς χρήσης υλικών και μεθόδων συσκευασίας. 
Σήμερα πλέον, τα φιλμ υψηλής στεγανότητας που 
χρησιμοποιούνται στις εύκαμπτες συσκευασίες είναι πολύ 
πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα, είναι κατάλληλα για ένα ευρύ 
φάσμα διαδικασιών πλήρωσης και εμπορικής επεξεργασίας 
και μπορούν να εγγυηθούν την μακροπρόθεσμη 
διατήρηση του προϊόντος που περιέχουν.
Έχει να κάνει επίσης με το πώς οι πελάτες θα 
χρησιμοποιήσουν τη συσκευασία. Για παράδειγμα, αν το 
προϊόν καταναλώνεται «εν κινήσει», πόσο εύκολο είναι 
να ανοίξετε τη συσκευασία αλλά και να την πετάξετε; Θα 
πρέπει να ξανακλείνει ή το προϊόν θα καταναλώνεται 
εφ’ άπαξ; Ποια ποσότητα θα περιέχει και ποια θα είναι 
η διαχείριση του; Μήπως χρειάζεται κάποιο «χερούλι»; 
Μήπως κάποιο στόμιο; Πως θα παρουσιάζεται στο σημείο 
πώλησης; Στημένο πάνω σε κάποιο ράφι ή μήπως μέσα σε 
κάποια μεγαλύτερη συσκευασία; 
Οι νεότεροι καταναλωτές ευνοούν τις εύκαμπτες 
συσκευασίες κυρίως για την φορητότητα, οι πιο 
ηλικιωμένοι, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι μια 
δυναμικά αυξανόμενη δημογραφική ομάδα, ψάχνουν 
για συσκευασίες όλο και πιο εύκολες στο άνοιγμα, 
παραμένοντας αδιάφοροι πχ σε βάζα ή μπουκάλια με 
δύσκολο άνοιγμα ή στις δυνατά αυτοκόλλητα κλεισίματα 
των κλασικών χάρτινων συσκευασιών, οι οποίες συν τοις 
άλλοις σκίζονται πολύ εύκολα.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών καθορίζουν και την 
τελική μορφή της συσκευασίας, σε συνδυασμό πάντα με 
το κόστος της, την καινοτομία που κάθε φορά εισάγει και 
το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει 
στο προϊόν. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης αφενός η 
τεχνολογική υποδομή που απαιτείται και είναι διαθέσιμη 
για την παραγωγή και πλήρωση και αφετέρου η ανάγκη 
και δυνατότητα εκτύπωσης πάνω στη συσκευασία τόσο 
οδηγιών χρήσης και συντήρησης όσο και πληροφοριών 
για την προβολή του προϊόντος. Μην ξεχνάμε τον κανόνα: 
όσο πιο ελκυστικό σχεδιαστικά και διακριτό οπτικά είναι το 
πακέτο, τόσο πιο πιθανό είναι να ξεχωρίσει στο ράφι και να 
βρει πελάτες. 
Σημαντικό στοιχείο είναι και η ασφάλεια κατά την χρήση 
της συσκευασίας. Μια πλαστική συσκευασία, εύκαμπτη 
ή σκληρή, έχει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με μια 
μεταλλική, πχ μια κονσέρβα, που έχει αιχμηρές άκρες και 
μπορεί να χρειάζονται ειδικά εργαλεία για να ανοίξει ή 
πχ μια γυάλινη που μπορεί να σπάσει απρόσμενα και να 
τραυματίσει τον χρήστη της. 
Στη σημερινή εποχή, στρατηγική επιλογή αποτελεί και 
το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα: η επιλογή εύκαμπτης 
συσκευασίας σε αντιπαραβολή με την κλασική μεταλλική 
κονσέρβα, μπορεί να μειώσει την εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου έως και κατά 92% και το βάρος και τον όγκο 
της συσκευασίας έως και κατά 85%. Κάτι που σημαίνει 
περισσότερο προϊόν και λιγότερη συσκευασία στην 
παλέτα, την διανομή και την αποθήκευση. Και τελικά, 
λιγότερα απόβλητα, χαμηλότερο κόστος και βιώσιμη 
διαχείριση, ήτοι μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. 
Όσο για τους αριθμούς, πράγματι, από μόνοι τους δεν λένε 
πολλά. Όταν όμως εκφράζουν τις στρατηγικές επιλογές 
μας, τότε...
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Δ ιαδικασίες εκτύπωσης Flexo, μεταξοτυπίας και 
cold foil σε μία σειρά: Η εταιρία εκτύπωσης ετι-
κετών ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε., επένδυσε σε μια 

μηχανή Gallus τύπου ECS 340, 8 χρωμάτων UV flexo για 
την ενδυνάμωση της σταθερά υψηλής ποιότητας εκτύ-
πωσης και την αύξηση της παραγωγικότητά της.

Εγκατεστημένη τον Νοέμβριο του 2018, η νέα αυτή 
μηχανή UV flexo διαθέτει 8 μονάδες flexo και δύο μο-
νάδες μεταξοτυπίας. Ο σταθμός cold foil επιτρέπει 
την δημιουργία μιας ποικιλίας εφαρμογών για τη δι-
ακόσμηση αυτοκόλλητων ετικετών. Οι δύο μονάδες 
κοπής και η δυνατότητα εκτύπωσης στην πίσω όψη  
συμπληρώνει το μοντέλο με πλάτος εκτύπωσης τα 
340 χλστ. (13,4 "). Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο το 

σύστημα πλήρους ελέγχου Tubescan της Bst eltromat.

Ο κ. Αρβανίτης με πολυετή εμπειρία στην εκτύ-
πωση ετικετών, γνωρίζει πολύ καλά ότι η αξιοπιστία 
στην υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και η ομαλή παρα-
γωγική διαδικασία είναι απαραίτητα στοιχεία για την 
μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης. "Με το 
νέο μοντέλο Gallus ECS 340 επιτυγχάνουμε εξαιρε-
τικά αποτελέσματα εκτύπωσης, ισοδύναμα με αυτά 
της εκτύπωσης offset και μπορούμε να βασιστούμε σ’ 
αυτό", δηλώνει ο Πάνος Αρβανίτης. "Ακόμη περισσό-
τερο, λόγω των πλεονεκτημάτων του νέου πιεστηρίου 
και της εμπειρίας μας στην εκτύπωση flexo, επιτυγ-
χάνουμε ελάχιστους χρόνους ρύθμισης ενισχύοντας 
έτσι την παραγωγικότητά μας".

Νέα Gallus ECS 340 στην ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. 
Α.Β.Ε.Ε. για αύξηση της παραγωγικότητας 
και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης

Από τα αριστερά
προς τα δεξιά: 

Πάνος Αρβανίτης
(Αρβανίτης Μ. ΑΒΕΕ), 

Αντώνιος Καμπούρης 
(Gallus Group),

Αθανάσιος Αθανασιάδης 
(Heidelberg Hellas),

Νίκος Διαμαντής 
(Heidelberg Hellas),

Μηνάς Αρβανίτης
(Αρβανίτης Μ. ΑΒΕΕ)   

Εικόνα – πηγή: Gallus Group

heidelberg_Layout 1  24/4/19  14:30  Page 1
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Επένδυση στην ψηφιακή
ή συμβατική εκτύπωση;

Αν και η ψηφιακή εκτύπωση είναι μια σπουδαία τε-
χνολογία για τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να επεν-
δύσουν σε μια νέα γραμμή παραγωγής, η εταιρία ΑΡ-
ΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε.  αποφάσισε να επενδύσει και πάλι 
στη συμβατική τεχνολογία εκτύπωσης. "Επενδύουμε 
στην τεχνολογία UV flexo για περισσότερα από είκοσι 
χρόνια τώρα. Έχοντας την επιλογή να διαλέξουμε με-
ταξύ UV flexo και ψηφιακής εκτύπωσης, εμπιστευόμα-
στε και πάλι την εκτύπωση UV flexo ", εξηγεί ο Πάνος 
Αρβανίτης." Σίγουρα, στις μέρες μας το ενδιαφέρον 
για την ψηφιακή εκτύπωση αυξάνεται, αλλά αισθανό-
μαστε ότι η συμβατική εκτύπωση ταιριάζει καλύτερα 
τις ανάγκες μας! Η μακρά εμπειρία μας και η επιμονή 

έχουν πιστοποιήσει την εταιρία μας για την εξειδίκευ-
ση σε μια σειρά εφαρμογών ευαίσθητων στην πίεση."

Το Gallus ECS 340 είναι ένα ήσυχο, φιλικό στο χρή-
στη και οικονομικά εξαιρετικά αποδοτικό πιεστήριο για 
εκτύπωση ετικετών, με πολύ μικρή διαδρομή χαρτιού 
και ταχύτητα μέχρι 165 m/min. Η υψηλή ευελιξία όσο 
αφορά τις εφαρμογές σε διαφορετικά υλικά και οι μικροί 
χρόνοι προετοιμασίας λόγω της ενσωμάτωσης σερβομη-
χανισμών είναι δύο από τους λόγους για τους οποίους η 
Gallus ECS 340 είναι η μηχανή με τις καλύτερες πωλήσεις 
στην κατηγορία της, με μικρή διαδρομή χαρτιού. Περίπου 
500 μηχανές ECS 340 παγκοσμίως, παρέχουν καθημερι-
νή υποστήριξη στους πελάτες της Gallus στον τομέα της 
εκτύπωσης ετικετών, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα και να μειώσουν το κόστος.

Η νέα εγκατεστημένη Gallus ECS 340 στην επιχείρηση ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας
Εικόνα – πηγή: Gallus Group

Με τη δύναμη της εμπιστοσύνης
Έχοντας εγκαταστήσει πέντε μηχανές πριν τη νέα 

επένδυση, το νέο μοντέλο Gallus ECS 340 δεν είναι 
η πρώτη επένδυση στην Gallus για τον Έλληνα παρα-
γωγό ετικετών. "Ήμασταν πάντα πολύ ευχαριστημέ-
νοι από την πρώτη μας επένδυση Gallus αλλά και από 
τις υπηρεσίες που μας παρέχει η εταιρία Gallus και γι’ 
αυτό αποφασίσαμε να επενδύσουμε και πάλι σε νέα 
γραμμή εκτύπωσης ετικετών Gallus", δηλώνει ο Πά-
νος Αρβανίτης. "Επίσης, ο μικρός χρόνος που απαιτή-

θηκε για την πλήρη προσαρμογή του νέου μηχανήμα-
τος ήταν απίστευτος."

Η επιχείρηση ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε.  έχει την έδρα 
της, στην Τανάγρα Βοιωτίας. Με περίπου 48 εργαζο-
μένους, η ελληνική εταιρία ετικετών παράγει αυτο-
κόλλητες ετικέτες για τις αγορές τροφίμων, κρασιών 
και οινοπνευματωδών ποτών, αλλά απευθύνεται και 
στην αγορά οικιακής και προσωπικής φροντίδας.

www.heidelberg.com/gr
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Η Xeikon παρουσιάζει το εργαλείο 
«TRANSFORM» στην Labelexpo Europe 2019

Η  Xeikon προετοιμάζει τις επιχειρήσεις παραγωγής 
ετικετών για την Labelexpo Europe 2019 (24 
έως 27 Σεπτεμβρίου), παρουσιάζοντας το συμ-

βουλευτικό εργαλείο της «TRANSFORM». Στην τοποθε-
σία Web transform.xeikon.com, η εταιρεία μοιράζεται 
την τεχνογνωσία της στον χώρο των ψηφιακών εκτυπώ-
σεων με τη διεθνή κοινότητα παραγωγής ετικετών και 
προσφέρει ενδελεχή πληροφόρηση αναφορικά με τους 
τρόπους μετασχηματισμού μιας επιχείρησης εκτύπω-
σης ετικετών. Ξεκινώντας από σήμερα, οι επισκέπτες της 
τοποθεσίας Web μπορούν να συμβουλευτούν τη Xeikon 
και να λάβουν υποδείξεις σχετικά με την ιδανική ψηφι-
ακή διαμόρφωση για τις επιχειρήσεις τους απαντώντας 
απλώς σε μερικές ερωτήσεις. Ως πρωτοπόρος στην πλή-
ρως έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση ετικετών, η Xeikon 
έχει συλλέξει μεγάλο πλούτο γνώσεων σχετικά με τους 
βασικούς παράγοντες επιτυχίας κατά την εφαρμογή της 
ψηφιακής παραγωγής.

«Εξετάζοντας τις σύγχρονες τάσεις που υπαγορεύουν 
οι καταναλωτές και την εξελισσόμενη ποικιλομορφία 
στη συμπεριφορά τους, οι επιχειρήσεις παραγωγής ετι-
κετών έρχονται αντιμέτωπες με πληθώρα προκλήσεων 
όσον αφορά στη διακύμανση της ποσότητας παραγω-
γής, την αύξηση του αριθμού των εργασιών, τα μεγάλα 
τιράζ με πολλαπλές εκδόσεις, την εξατομίκευση και τις 
απαιτήσεις παράδοσης σε αυστηρά προκαθορισμένες 
χρονικές στιγμές, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ελέγχουν 
αποτελεσματικά το λειτουργικό κόστος. Η ψηφιοποίηση 
της διαδικασίας παραγωγής εκτυπώσεων τις βοηθά να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις», αναφέρει ο κος 
Weymans, Αντιπρόεδρος μάρκετινγκ στη Xeikon. «Η 
ψηφιακή εκτύπωση μπορεί να αποτελέσει την έμπνευ-
ση για να υποστούν έναν τέτοιο μετασχηματισμό. Δεν 
υπάρχει ένα μόνο σενάριο για τον εν λόγω μετασχηματι-
σμό, καθώς εξαρτάται από τις επιχειρηματικές στρατηγι-
κές, συνεπώς πρέπει να ληφθούν συνετές αποφάσεις για 
την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας εκτύπωσης, τη 
διαμόρφωση της ροής εργασιών, τις διαδικασίες μετα-
τροπής κ.λπ. Με το TRANSFORM, παρέχουμε ένα εργα-
λείο το οποίο καθοδηγεί τους επιχειρηματίες σε αυτήν 
τη διαδικασία μετασχηματισμού.»

«Η Xeikon έχει εμπειρία άνω των 30 ετών στην ανά-
πτυξη ψηφιακών τεχνολογιών για τον κλάδο των ετικε-
τών», συνεχίζει ο κος Weymans. «Κατανοούμε την αγορά 
βαθύτερα από τον καθένα, γεγονός το οποίο μας επιτρέ-
πει να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις παραγωγής ετι-
κετών εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με πώς μπο-
ρούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον ψηφιακό 
κόσμο ή να βελτιστοποιήσουν την υπάρχουσα υποδομή 
ψηφιακής παραγωγής. Θέτοντας μόνο πέντε απλές ερω-
τήσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους, παρέχουμε 
προσωπικές συμβουλές οι οποίες μπορούν να τις βά-
λουν στον σωστό δρόμο ώστε να επιλέξουν την ιδανική 
διαμόρφωση για την επιχειρηματική στρατηγική τους 
μεταξύ σχεδόν 200 δυνητικών συνθέσεων παραγωγής 
ψηφιακών ετικετών.»

Δημοφιλείς διαμορφώσεις ψηφιακής 
εκτύπωσης που θα παρουσιαστούν 
ζωντανά στην Labelexpo Europe

Ενώ το εργαλείο TRANSFORM προετοιμάζει ιδανικά τις 
επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους ενδελεχή πληροφό-
ρηση για τις δυνατότητες της ψηφιακής παραγωγής, η 
Labelexpo Europe αποτελεί τον χώρο στον οποίο έχουν 
τη δυνατότητα να δουν ζωντανά πώς θα μπορούσε να 
είναι η ιδανική σύνθεση ψηφιακής εκτύπωσης ετικετών. 
Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης η Xeikon θα λειτουρ-
γεί τρεις δημοφιλείς διαμορφώσεις, που κανείς δεν πρέ-
πει να χάσει: 

1. Label Discovery Package: λύση βασικού 
επιπέδου που καλύπτει το 90% όλων των 
εφαρμογών ετικετών για τελικούς χρήστες

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 25% του συνόλου των 
κατασκευαστών ετικετών δεν έχουν ενσωματώσει ακό-
μη την ψηφιακή τεχνολογία στις δραστηριότητές τους. 
Για αυτές τις εταιρείες, και για κάθε επιχείρηση η οποία 
θέλει να κερδίζει χρήματα παράγοντας μόνο 1.000 μέ-
τρα ετικετών την ημέρα, αυτή είναι η ιδανική λύση. Το 
Label Discovery Package της Xeikon είναι ένα πακέτο 
βασικού επιπέδου που αποτελείται από ένα ψηφιακό 

Ενημέρωση των επιχειρήσεων παραγωγής ετικετών για τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό με την ψηφιακή παραγωγή.

πιεστήριο ετικετών Xeikon 3030 και μια βασική ψηφι-
ακή, inline γραμμή μεταποίησης Xeikon Dcoat, η οποία 
περιλαμβάνει εφαρμογή βερνικιού, ημιπεριστροφι-
κό κοπτικό με μήτρα και μονάδα ανατύλιξης. Η χρήση 
ενός βιομηχανικού πιεστηρίου, των σχετικών αναλώ-
σιμων και της τεχνολογίας ημιπεριστροφικής κοπής με 
μήτρα εξασφαλίζει το χαμηλότερο TCO (Total Cost of 
Ownership, ολικό κόστος ιδιοκτησίας) στην αγορά λύσε-
ων βασικού επιπέδου. Η δυνατότητα λειτουργίας τόσο 
με χρώμα όσο και με χρώμα+λευκό επιτρέπει στόχευ-
ση στις αγορές υψηλότερης αξίας με χρήση διαφανών 
ή μεταλλικών υποστρωμάτων και, συνεπώς, προσφέρει 
τη δυνατότητα παραγωγής του 90% του συνόλου των 
εφαρμογών ετικετών.

2. Xeikon CX500: εκτύπωση ετικετών 
κορυφαίων προδιαγραφών για τρόφιμα και 
ποτά

Η σύνθεση με βάση το κορυφαίο Xeikon CX500, μο-
ναδική στον ψηφιακό χώρο, τηρεί τις υποσχέσεις της 
προς τις επιχειρήσεις παραγωγής ετικετών που θέλουν 
να κάνουν το επόμενο βήμα στον ψηφιακό κόσμο και 
να εκμεταλλευτούν νέες εφαρμογές και προϊόντα. Χάρη 
στην προηγμένη τεχνολογία του, το πλάτος του ρολού 
και την πραγματική ταχύτητα εκτύπωσής του, το Xeikon 
CX500 προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα και παρα-
γωγικότητα στον χώρο των ψηφιακών πιεστηρίων για 
εργασίες πλήρους χρώματος+λευκού, εργασίες με ετι-
κέτες μεγάλου μεγέθους και εργασίες μεγάλου τιράζ με 
πολλαπλές εκδόσεις. Από όλες τις τεχνολογίες ψηφιακής 

εκτύπωσης, ο ξηρός γραφίτης προσφέρει το υψηλότε-
ρο επίπεδο ασφάλειας τροφίμων και η τελευταία γενιά 
γραφίτη της Xeikon, ο γραφίτης Xeikon QB, έχει σχεδια-
στεί ειδικά για ετικέτες τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη 
ακόμη και τους επερχόμενους κανονισμούς. Το Xeikon 
CX500 παρέχει επίσης μέγιστη ευελιξία όσον αφορά στα 
υποστρώματα. Εκτυπώνει χωρίς πρόβλημα στα φυσικά 
χαρτιά που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αγορά οί-
νου και οινοπνευματωδών ποτών, ένα από τα πιο «δύ-
σκολα» υποστρώματα για εκτυπώσεις γενικώς. Και αυτό 
διατηρώντας τη δύναμη των χρωμάτων και επιτυγχάνο-
ντας την ύψιστη ποιότητα που προσδοκούν οι χρήστες 
σε αυτήν την αγορά.

3. Xeikon PX3000: εκτύπωση ανθεκτικών 
ετικετών για προϊόντα υγείας και 
ομορφιάς, με υψηλές επιδόσεις

Η τρίτη σύνθεση στη Labelexpo, με το Xeikon PX3000, 
παρουσιάζει την τεχνολογία inkjet UV της Xeikon, 
Panther. Αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
συγκεκριμένες εφαρμογές στους κλάδους υγείας και 
ομορφιάς, premium μπύρας και χημικών προϊόντων βι-
ομηχανικής και οικιακής χρήσης. Η τεχνολογία Panther 
(inkjet UV) είναι μια αξιόπιστη λύση για τις επιχειρήσεις 
παραγωγής ετικετών που εισήλθαν πρόσφατα σε αυ-
τούς τους τομείς της αγοράς ή για επιχειρήσεις παραγω-
γής ετικετών οι οποίες επιζητούν τη βελτιστοποίηση της 
ψηφιακής παραγωγής τους εξαλείφοντας την ανάγκη 
για βερνίκι ή/και λαμινάρισμα. Η σειρά Panther, δηλ. τα 
μοντέλα πιεστηρίων inkjet UV της Xeikon, προσφέρει 
την ιλουστρασιόν αίσθηση και εμφάνιση που απαιτείται 
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για τις ετικέτες προϊόντων υγείας και ομορφιάς, καθώς 
και premium μπύρας. Επιπλέον, η νέα δυνατότητα απτι-
κής εκτύπωσης, HAPTIC, επιτρέπει την ακόμη καλύτερη 
κάλυψη των απαιτήσεων αυτής της αγοράς, καθώς καθι-
στά εφικτή τη δημιουργία εκτυπώσεων με μια μοναδική 
αίσθηση αφής. Αυτό το κορυφαίο αποτέλεσμα μπορεί 
να επιτευχθεί στο Xeikon PX3000 χωρίς να απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία (και ο αντίστοιχος χρόνος για τη δια-
μόρφωσή τους). Οι ετικέτες υψηλών προδιαγραφών και 
αντοχής έχουν μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά στην 
ανθεκτικότητα του μελανιού και την πρόσφυσή του στο 
υπόστρωμα. Η μοναδική τεχνολογία Panther DuraCure 
της Xeikon, η οποία συνδυάζει στερεοποίηση LED και 
HG (υδραργύρου) σε ένα πέρασμα, επιτυγχάνει ακριβώς 
αυτό. Ο συνδυασμός στερεοποίησης σε βάθος (LED) και 
επιφανειακά (HG) δημιουργεί ένα στρώμα μελανιού το 
οποίο παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε χημικά, θερμο-
κρασία, ηλιακό φως και μηχανικές εκδορές. Οι εν λόγω 
συνεχείς βελτιωτικές εξελίξεις υπογραμμίζουν την ηγε-
τική θέση της Xeikon στην αγορά παραγωγής ετικετών 
inkjet UV, με εγκατεστημένη βάση άνω των 200 πιεστη-
ρίων inkjet UV παγκοσμίως, η μεγαλύτερη από την εξα-
γορά της Jetrion και την παρουσίαση της σειράς Xeikon 
Panther. 

 Xeikon aXelerate:

κάνοντας ένα βήμα παραπάνω
«Αυτό που πραγματικά διαφοροποιεί τη Xeikon είναι 

η κατανόηση των ευρύτερων δυνατοτήτων της ψηφια-
κής εκτύπωσης. Για παράδειγμα, μία από τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις στη σύγχρονη αγορά είναι η ταύτιση 
των χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών πιεστηρίων, δια-
φορετικών τεχνολογιών εκτύπωσης και διαφορετικών 
υποστρωμάτων. Αν και αυτό μπορεί να δείχνει ιδιαίτε-
ρα περίπλοκο, το έχουμε κάνει εύκολο με τις Υπηρεσίες 
χρώματος της Xeikon (Xeikon Color Services). Οι Υπη-
ρεσίες χρώματος παρέχουν μια μεθοδολογία για την 
ταύτιση των χρωμάτων μεταξύ διαφορετικών υποστρω-
μάτων, την ταύτιση με προηγούμενες εργασίες εκτύπω-
σης ανεξάρτητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε 

και την ταύτιση των χρωμάτων μεταξύ οποιωνδήποτε 
ψηφιακών ή συμβατικών τεχνολογιών. Τα σχόλια που 
λαμβάνουμε αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα από τα πιο 
χρήσιμα εργαλεία για οποιαδήποτε επιχείρησης πα-
ραγωγής ετικετών, καθώς είναι εύκολο να προκύψει 
σπατάλη χρόνου και υλικών», δήλωσε ο κος Weymans. 
«Στο περίπτερό μας θα διεξάγονται ζωντανές επιδείξεις 
ταύτισης χρωμάτων για διαφορετικές εργασίες σε δια-
φορετικές πλατφόρμες, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και 
κάτι το οποίο θεωρείται δύσκολη πρόκληση μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα με τα σωστά εργαλεία. Συνεπώς, 
μην έχετε καμία αμφιβολία – η Xeikon είναι έτοιμη, πρό-
θυμη και ικανή να βοηθήσει στον μετασχηματισμό της 
κοινότητας παραγωγής ετικετών, στην Labelexpo 2019 
και ακόμη πιο μετά!»

 Εργοστάσιο ετικετών του Ομίλου Flint: 
συνδυάζοντας τα ισχυρά σημεία
κάθε κλάδου

Η Xeikon, οργανική μονάδα του Ομίλου Flint, θα βρί-
σκεται στο περίπτερο του Ομίλου Flint C28 στην αίθου-
σα 5. Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα ανακαλύψουν 
τους τρόπους με τους οποίους το «Εργοστάσιο ετικε-
τών του Ομίλου Flint» προσφέρει ένα ασυναγώνιστο 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο κα-
λύπτει όλα τα βήματα της αλυσίδας αξίας για την εκτύ-
πωση ετικετών, καθώς και τις περισσότερες ανάγκες του 
κλάδου. Ο Όμιλος Flint παρουσιάζει τεχνολογίες από 
τέσσερις διαφορετικές προϊοντικές ομάδες οι οποίες εν-
σωματώνουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς 
προεκτύπωσης και προπαραγωγής, μέσω ψηφιακών και 
συμβατικών σταδίων εκτύπωσης και διακοσμητικών κα-
τεργασιών, μεταποίησης και παράδοσης. Σε αυτές περι-
λαμβάνεται η οργανική μονάδα Flexographic Products 
του Ομίλου Flint (φλεξογραφικές και Letterpress εκτυ-
πωτικές πλάκες), η οργανική μονάδα Narrow Web του 
Ομίλου Flint (μελάνια για κάθε τεχνική εκτύπωσης με 
κυλινδρικά πιεστήρια μικρού πλάτους), Xeikon (λύσεις 
ψηφιακής εκτύπωσης) και ThermoFlexX (ψηφιακή απει-
κόνιση για φλεξογραφικές και Letterpress εφαρμογές). 

Η Xeikon αποτελεί επίσης βασικό συμμετέχοντα στην 
Flexible Packaging Arena της Labelexpo (όπου πα-
ρουσιάζουμε την ψηφιακή λύση μας για την παραγωγή 
ασκών, η οποία εμπεριέχει στάδια πλήρως έγχρωμης 
εκτύπωσης και λαμιναρίσματος για τη συσκευασία τρο-
φίμων), στην εκδήλωση Brand Innovation Showcase 
και στο Sustainability Insight Café, ενώ θα συμβάλ-
λουμε επίσης στην εκπαιδευτική εκδήλωση Label 
Academy Masterclass.

www.xeikon.com, 
www.flintgrp.com. 

Xeikon S.E. Europe | Τηλ.: 210 9010656 | xeikon.south-east.europe.info@flintgrp.com
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έρευνα

Τ ο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών) στην ετήσια πανελ-
λήνια έρευνα καταναλωτών σουπερμάρκετ, 

με δείγμα 2.000 ατόμων, εξετάζει ανάμεσα σε άλλα 
θέματα και τις πολυκαναλικές τάσεις που παρουσιά-
ζουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες καταναλωτές. Τα 
αποτελέσματα προσφέρουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα σε σχέση με καταναλωτικές συνήθειες 
των Ελλήνων, καθώς φαίνεται ότι ο Έλληνας καταναλω-
τής παρότι προσπαθεί να αξιοποιήσει προσφορές και 
εκπτώσεις από το σουπερμάρκετ, παράλληλα επισκέ-
πτεται σε σημαντικό βαθμό και άλλα σημεία πώλησης.

Σίγουρα, το σημείο πώλησης που επισκέπτονται 
όλοι οι καταναλωτές είναι το σουπερμάρκετ, με μόλις 
το 1% να δηλώνει ότι δεν επισκέπτεται ποτέ κάποιο 
σουπερμάρκετ. Όπως φαίνεται όμως στο σχήμα 1 ο 
μέσος καταναλωτής:

 Επισκέπτεται το σουπερμάρκετ 3 φορές ανά εβδο-
μάδα ή περισσότερες. Μάλιστα η πλειοψηφία των κα-
ταναλωτών επιλέγει 2 ή περισσότερες αλυσίδες σου-
περμάρκετ για τις αγορές της. Πρόκειται για εξέλιξη 
που σχετίζεται με την ένταση των προσφορών και τα 
μικρότερα καλάθια ανά επίσκεψη σε σχέση με το πα-
ρελθόν που καταγράφονται, τα οποία πρακτικά μετα-
φράζονται σε περισσότερες επισκέψεις

 Δεύτερο σημείο πώλησης τροφίμων με μεγάλη επι-
σκεψιμότητα είναι ο φούρνος-αρτοπωλείο με το 43% 
του κοινού να κάνει τουλάχιστον 5 επισκέψεις ανά εβδο-
μάδα, εξέλιξη που σχετίζεται με την καθημερινή ανάγκη 
προμήθειας ψωμιού (άλλωστε ο φούρνος αποτελεί το 
κυρίαρχο κανάλι στην πώλησης άρτου), αλλά και με την 
εξέλιξη των αρτοπωλείων σε καταστήματα με νέα προϊ-
όντα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καφέ.

 Η λαϊκή αγορά καταγράφει περίπου 1 επίσκεψη ανά 
εβδομάδα για την εβδομαδιαία αναπλήρωση φρούτων 
και λαχανικών, με το 78% του κοινού να κάνει τουλάχι-
στον 1 επίσκεψη σε εβδομαδιαία βάση. Άλλωστε η λα-
ϊκή αγορά είναι το σημείο πώλησης με το μεγαλύτερο 
μερίδιο πωλήσεων σε προϊόντα φρούτων και λαχανικών.

 Τα εξειδικευμένα σημεία πώλησης κρεοπωλείο-
ιχθυοπωλείο-οπωροπωλείο λαμβάνουν επίσης 1 επί-
σκεψη ανά εβδομάδα. Το κρεοπωλείο ξεχωρίζει από 
τα εξειδικευμένα καταστήματα με το 77% του κοινού 
να το επισκέπτεται, ενώ η διείσδυση τόσο του οπωρο-
πωλείου, όσο και του ιχθυοπωλείου είναι μικρότερη με 
το 65% να έχουν έστω μία επίσκεψη ανά εβδομάδα σε 
αυτά τα σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερα κινητικός
ο Έλληνας καταναλωτής:
Επιλέγει να αγοράσει τρόφιμα από πολλά 
διαφορετικά σημεία πώλησης με πολλές και 
συχνές επισκέψεις

Κύριο κανάλι αγορών το Σουπερμάρκετ λόγω της  εξοικονόμησης  χρόνου 
και χρημάτων, ποικιλίας προϊόντων και ουσιαστικής εξυπηρέτησης
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έρευνα

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά τρο-
φίμων αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία 
και ο καταναλωτής είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάμεσα 
σε διαφορετικά κανάλια, αγοράζοντας συγκεκριμένα 
προϊόντα από διαφορετικά σημεία πώλησης και επι-
λέγοντας σε σημαντικό βαθμό εξειδικευμένους πωλη-
τές για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων.

Συγκεκριμένα καταγράφεται ότι κατά Μ.Ο. ο κατανα-
λωτής αγοράζει από 14 έως 16 φορές την εβδομάδα 
κάποιου είδους τρόφιμα από κάποιο από τα εξεταζό-
μενα σημεία πώλησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2, η κατανομή των επισκέψεων εί-
ναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη, με το σουπερμάρκετ 
να έχει το 21% (το οποίο «σπάει» περεταίρω σε διαφο-
ρετικά καταστήματα), ο φούρνος το 23%, η λαϊκή αγο-
ρά το 10% και το εξειδικευμένο κατάστημα το κρεο-
πωλείο, ιχθυοπωλείο, οπωροπωλείο περίπου επίσης το 
10%. Σημειώνεται ότι σε αυτά τα σημεία πώλησης δεν 
περιλαμβάνεται το κανάλι του διαδικτύου, το οποίο 
μπορεί ακόμα στην Ελλάδα να έχει χαμηλά ποσοστά 
πωλήσεων, αλλά στο εξωτερικό αποτελεί το κανάλι 
πώλησης με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι η επι-
σκεψιμότητα δεν μεταφράζεται και σε αξία καλαθιού 
καθώς π.χ. ο φούρνος-αρτοπωλείο μπορεί να έχει με-
γαλύτερη επισκεψιμότητα από το κρεοπωλείο, αλλά 
κατά κανόνα έχει καλάθι χαμηλότερης αξίας. Το μεγα-
λύτερο καλάθι ανά επίσκεψη καταγράφεται στο σου-
περμάρκετ, καθώς πρόκειται για το σημείο πώλησης 
που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο εύρος προϊόντων, 
στο οποίο άλλωστε ο καταναλωτής μπορεί να βρει και 
τα προϊόντα των ανταγωνιστικών καναλιών.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3, μπορεί οι αλυσίδες 
σουπερμάρκετ να έχουν περίπου το 21% της επισκεψι-
μότητας στις αγορές τροφίμων, αλλά επίσης έχουν πε-
ρίπου το 53% της συνολική δαπάνης των νοικοκυριών, 
κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει αφενός το σημαντικά 

μεγαλύτερο μέσο καλάθι στις αγορές από το Σουπερ-
μάρκετ συγκριτικά με τα υπόλοιπα σημεία πώλησης, 
αφετέρου την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού 
για την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου όγκου των 
αγορών στο δίκτυο της οργανωμένης λιανικής. Πρα-
κτικά αυτή η καταγραφή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα, τόσο από την πλευρά του καταναλωτή 
– ο οποίος αξιοποιεί πιο αποδοτικά τόσο χρόνο, όσο 
και τα χρήματα του – όσο και από την πλευρά της επι-
χείρησης (σουπερμάρκετ) – η οποία μπορεί να προ-
σφέρει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών στον αγοραστή.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4, ο Έλληνας κατανα-
λωτής αξιολογεί πολύ υψηλά την αγοραστική εμπει-
ρία στα σουπερμάρκετ σε ποσοστά άνω του 80%. Η 
ασφάλεια των αγορών είναι το πιο δυνατό σημείο, 
ενώ ακολουθούν η άνεση των αγορών, η ποικιλία και 
εξυπηρέτηση. Η σχέση ποιότητας-τιμής που είναι το 
κύριο ζητούμενο στη διαδικασία λήψης απόφασης 
σημείου πώλησης επίσης αξιολογείται θετικά από το 
82% του κοινού.

Σε γενικές γραμμές καταγράφεται μία έντονη κινητι-
κότητα του Έλληνα καταναλωτή, η οποία εκφράζεται 
μέσω των περισσότερων επισκέψεων, αλλά επίσης 
καταδεικνύει μία στροφή του καταναλωτικού κοινού 
τα τελευταία χρόνια σε πιο έξυπνες αγορές, πιο πο-
λύπλοκές διαδικασίες λήψης απόφασης αγοράς και 
μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις.
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άρθρο
X-CYCLE PE | Το μέλλον της συσκευασίας 

Μ ε την ανακύκλωση ως κινητήριο δύναμη, 
παρουσιάσαμε πρόσφατα τη νέα γενιά στα 
εύκαμπτα υλικά συσκευασίας: X-CYCLE. Αυτή 

η γκάμα ανακυκλώσιμων υλικών υψηλού φραγμού που 
αναπτύξαμε, τώρα ενισχύεται περαιτέρω με μια πλήρη 
σειρά λύσεων που προορίζονται για το κανάλι ανακύ-
κλωσης πολυαιθυλενίων: X-CYCLE PE. 

Η ανακύκλωση υλικών έχει πλέον καθιερωθεί ως Νο1 
προτεραιότητα στον σχεδιασμό συσκευασιών, στο πα-
γκόσμιο ενδιαφέρον καταναλωτών και παραγωγών και 
στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το όραμα για την Κυ-
κλική Οικονομία. Η εταιρεία μας, σε στενή συνεργασία 
με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, συνεχίζει 
να καινοτομεί για την ανάπτυξη των ανακυκλώσιμων 
λύσεων συσκευασίας του μέλλοντος. Η νέα μας σει-
ρά X-CYCLE αποτελείται από τρεις κύριες κατηγορίες: 
X-CYCLE PP, X-CYCLE PE & X-CYCLE POLY, και είναι σχε-
διασμένη για ανακύκλωση μέσω των αντίστοιχων κανα-
λιών ανακύκλωσης ΡΡ, ΡΕ και Mixed Polyolefins.

Ειδικότερα, η κατηγορία X-CYCLE PE είναι η πρωτο-
ποριακή τεχνολογία που παρουσιάσαμε πιο πρόσφατα 
στην αγορά. Για την ανάπτυξη αυτού του τύπου υλικών 
συσκευασίας θέσαμε έναν διπλό στόχο: α) Συμβατότητα 
για ανακύκλωση μέσω του ρεύματος ανακύκλωσης πο-
λυαιθυλενίων και β) Συσκευασία υψηλής απόδοσης που 
θα ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των 
πελατών μας διεθνώς.

Τα υλικά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται απο-
κλειστικά από ΡΕ, είτε ως διπλές είτε ως τριπλές δομές, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις συσκευασίας για κάθε προϊ-
όν. Οι νέες, καινοτόμες μας εφαρμογές X-CYCLE PE συν-
δυάζουν ανακυκλωσιμότητα, εξοικονόμηση βάρους 
συσκευασίας, υψηλή προστασία, παραγωγικότητα και 
πλήθος άλλων λειτουργιών της συσκευασίας. 

Συμπληρώνοντας τα πλεονεκτήματα που ήδη παρέ-
χει η εύκαμπτη συσκευασία, τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν ειδικότερα τα υλικά X-CYCLE PE συνοψί-
ζονται ως εξής:
1. Σχεδιασμός για ανακύκλωση 

 Τα υλικά είναι κατάλληλα προς ανακύκλωση μέσω 
του ρεύματος ανακύκλωσης πολυαιθυλενίων.
2. Αποδοτικότερη χρήση πόρων

 Η τεχνολογία των X-CYCLE PE μπορεί εύκολα να 
αντικαταστήσει άλλες μη ανακυκλώσιμες δομές υλικών 
με πολύ ελαφρύτερες ανακυκλώσιμες εναλλακτικές 

επιλογές, χωρίς να αλλάξει το συνολικό πάχος της συ-
σκευασίας. Για παράδειγμα, το X-CYCLE PE triplex που 
αναπτύξαμε για συσκευασία καφέ, σε σύγκριση με ένα 
συμβατικό, μη ανακυκλώσιμο triplex υλικό PET/ALU/PE 
με το ίδιο πάχος, δίνει μια σημαντική εξοικονόμηση βά-
ρους συσκευασίας που αγγίζει το 13%!

3. Ιδιότητες υψηλού φραγμού

 Τα νέα υλικά ενσωματώνουν υψηλές προστατευτι-
κές ιδιότητες σε υγρασία και οξυγόνο. Κατά συνέπεια, 
είναι κατάλληλα για τη συσκευασία μιας σειράς προϊό-
ντων, συμβάλλοντας στην επέκταση της διάρκειας ζωής 
των συσκευασμένων προϊόντων, χωρίς να αλλοιώνεται 
η ποιότητά τους.

 Επίσης, τα υλικά μπορούν προαιρετικά να προσφέ-
ρουν και πρόσθετες ιδιότητες φραγμού έναντι στο φως.

4. Υψηλή αισθητική

 Η νέα γκάμα είναι κατάλληλη για εκτύπωση υψη-
λής ποιότητας, που θα μπορεί να αποτυπώνει στη συ-
σκευασία γραφικά και μηνύματα που θα ενισχύσουν την 
εμπλοκή των καταναλωτών με την διαδικασία της ανα-
κύκλωσης.

 Και οι διπλές και οι τριπλές δομές υλικών X-CYCLE PE 
που παρέχουμε μπορούν να έχουν διαφάνεια, ώστε να 
είναι ορατό το συσκευαζόμενο προϊόν.

 Τα υλικά έχουν μεγάλη αντοχή στη διάτρηση και εί-
ναι 100% ασφαλή κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά 
του προϊόντος.

 Επιπλέον έχουν πολύ καλές ιδιότητες ακαμψίας, για 
μια τέλεια μορφοποίηση των τελικών πακέτων που θα 
είναι και ελκυστικά στο ράφι.

5. Υψηλή απόδοση 

 Τα X-CYCLE PE εγγυώνται ερμητικές κολλήσεις, 
ακόμη και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκρι-
ση με εκείνες που απαιτούνται για την συγκόλληση 
μη ανακυκλώσιμων δομών. Με αυτόν τον τρόπο, 
συμβάλλουν επίσης στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, οδηγώντας σε μια συνολική βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της συσκευασίας.

 Χάρη στις μηχανικές ιδιότητές τους, έχουν πολύ 
καλές επιδόσεις σε μηχανές συσκευασίας διαφορετι-
κού τύπου και είναι συμβατές με zipper και κοινές βαλ-
βίδες PE για τη συσκευασία φρέσκου καφέ.

 Τέλος, έχουν εξαιρετικές ιδιότητες στο σκίσιμο για 
ένα ομαλό, ασφαλές και εύκολο άνοιγμα του πακέτου 
που θα μεγιστοποιεί την ευκολία των καταναλωτών.

Οι X-CYCLE PE λύσεις είναι σήμερα κατάλληλες για 
συσκευασία διαφόρων απαιτητικών προϊόντων όπως 
καφές, ξηροί καρποί, κ.α ταιριάζοντας απόλυτα στις 
προδιαγραφές της κυκλικής οικονομίας του μέλλο-
ντος. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων δοκιμών, 
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε προσαρμοσμένες 
δομές που θα ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημέ-
νες απαιτήσεις των πελατών για ανακυκλώσιμα υλικά. 
Επιπλέον, σύντομα θα επεκτείνουμε την γκάμα μας, 
ώστε να διαθέσουμε στην αγορά περισσότερες ανα-
κυκλώσιμες λύσεις, κατάλληλες για όλες τις εφαρμο-
γές συσκευασίας.

Οι εκτεταμένες έρευνες και οι προσπάθειες της Α. 
Χατζόπουλος Α.Ε. είναι αφοσιωμένες στην επίτευξη 
των στόχων βιωσιμότητας που θέτει η εταιρεία μας, 
καθώς και οι συνεργάτες μας παγκοσμίως. Με το 
κοινό όραμα για έναν καλύτερο πλανήτη, αναπτύσ-
σουμε για τους συνεργάτες μας καινοτόμες λύσεις 
συσκευασίας που ενσωματώνουν την ολιστική προ-
σέγγισή μας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην έκθεση Fachpack της Νυρεμβέργης θα πα-
ρουσιάσουμε την πλήρη σειρά X-CYCLE από τις 24 ως 
τις 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ελάτε στο περίπτερό μας 
7-516 για να συζητήσετε με την ομάδα ειδικών της 
εταιρίας μας, πώς θα ανασχεδιάσουμε τη συσκευασία 
σας για ανακύκλωση!

www.hatzopoulos.gr
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Διαδραστική συσκευασία
και εφαρμογή από τη Vignola

Η πρόκληση
"Οι καταναλωτές θέλουν να καταλαβαίνουν από που 

προέρχονται τα προϊόντα που καταναλώνουν."- Roberto 
Redorici, καλλιεργητής κερασιών.

Απευθείας πληροφόρηση από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι σε 24 ώρες.

Τα κεράσια από την περιοχή Vignola της Ιταλίας, η 
οποία βρίσκεται κοντά στη Modena, είναι γνωστά για 
την υψηλή τους ποιότητα. Καλλιεργημένα από διάφο-
ρους αγρότες, τα κεράσια πωλούνται από τη Vignola 
Cherry Consortium.

Η εμφάνιση του εμπορικού σήματος Vignola στη 
συσκευασία υπήρξε κάποτε επαρκής για τους κατα-
ναλωτές ώστε να καταλάβουν ότι αγόραζαν φρέσκα 
φρούτα που θα ήταν νόστιμα, ιδανικά για κατανάλωση 
που μπορούν να συντηρηθούν ακόμη και να χρησιμο-
ποιηθούν στη ζαχαροπλαστική. Αλλά σήμερα οι κατα-
ναλωτές θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για την 
προέλευση του φαγητού τους. Με τοπικά καταστήματα 
που προσφέρουν μια αυξανόμενη ποικιλία από φρέ-
σκα φρούτα και λαχανικά σε όλη την Ευρώπη και πέραν 

αυτής, η Vignola αποφάσισε να διερευνήσει τρόπους 
για να βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοούν την 
πηγή των κερασιών τους και πόσο φρέσκα είναι.

Για να δώσει στους καταναλωτές την απαιτούμενη 
διαφάνεια στο “ταξίδι” των κερασιών, η Vignola Cherry 
Consortium κατάλαβε ότι θα χρειαζόταν μια γρήγορη 
λύση που θα μπορούσε να ενσωματώσει πληροφορί-
ες από πολλές πηγές και να τις παρουσιάσει με συνο-
χή, μέσα σ’ ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα.

"Έχουμε περίπου 700 παραγωγούς, όλες τις μικρές επιχει-
ρήσεις που παράγουν κεράσια υψηλής ποιότητας”, εξηγεί 
ο Valter Monari, από την Consorzio Ciliegia di Vignola 
(Κοινοπραξία Vignola Cherry). "Το πρωί γίνεται η συγκο-
μιδή του προϊόντος, συσκευάζεται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, κι εντός 24 ωρών μπορεί να βρίσκεται στο τραπέζι 
του καταναλωτή."

Η Λύση

"Η ψηφιακή πρέσα HP PageWide T1100S μας επιτρέπει 
να εκτυπώνουμε ένα μοναδικό κωδικό (barcode) σε κάθε 
κουτί για την Κοινοπραξία Vineyard Cherry. Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε κουτί μπορεί να “συνομιλήσει” με τον καταναλωτή 
για το ίδιο και το περιεχόμενό του." - Matteo Pilotto - Διευ-
θυντής Ψηφιακής Καινοτομίας, Ghelfi Ondulati.

Η  ιταλική εταιρεία Vignola Cherry συνεργάστηκε με τον Ghelfi 
Ondulati για να επικοινωνήσει απευθείας με τους πελάτες.  
Ως μέρος ενός πειράματος, η Vignola κατάφερε να συνδυάσει 

corrugated συσκευασίες ψηφιακής εκτύπωσης με μια εφαρμογή για κι-
νητά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να ενημερώνονται για τα προϊό-
ντα τους από την παραγωγή (αγρόκτημα) – ακόμη και να επικοινωνούν 
απευθείας με τους αγρότες.
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Εξερευνώντας τις δυνατότητες της 
ψηφιακής εκτύπωσης κι εξατομίκευσης 
του προϊόντος στη συσκευασία.

H Ghelfi Ondulati, μία κορυφαία ιταλική εταιρεία που 
ειδικεύεται στην ψηφιακή καινοτομία κυμματοειδούς 
χαρτονιού (οντουλέ), έθεσε την ιδέα του συνδυασμού 
ψηφιακής εκτύπωσης χαρτοκιβωτίων για φρούτα, με 
μία εφαρμογή κινητών τηλεφώνων που επιτρέπει στους 
παραγωγούς τροφίμων να επικοινωνούν απευθείας με 
τους καταναλωτές.

Αναζητώντας να δοκιμάσει την ψηφιακή εκτύπωση της 
συσκευασίας και την εφαρμογή για κινητά, η Ghelfi προ-
σέγγισε τον πελάτη της, τη Vignola Cherry. Για τη Vignola, 
το χρονοδιάγραμμα ήταν κατάλληλο, κι έτσι η εταιρεία 
συνεργάστηκε με την Ghelfi ώστε να ενσωματώσει ένα 
διαδραστικό στοιχείο στα κουτιά για τα κεράσια της.

Τα κουτιά Vignola εκτυπώνονται ψηφιακά χρησιμο-
ποιώντας την HP PageWide T1100S Press, υψηλής τα-
χύτητας έγχρωμη εκτύπωση inkjet web για κυμματοει-
δή συσκευασία. Η πρέσα χρησιμοποιεί ΗΡ μελάνια με 
βάση 100% το νερό, τα οποία τηρούν τους κανονισμούς 
ασφαλείας για τα τρόφιμα πρωτογενούς και δευτερογε-
νούς συσκευασίας, καθιστώντας την ιδανική λύση για 
τα κουτιά Vignola και σχεδόν οποιαδήποτε άλλη κυμμα-
τοειδή συσκευασία φαγητού και ποτού.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μεταβλητών δεδο-
μένων που είναι δυνατά μόνο με την ψηφιακή εκτύπωση 
και την ποιότητα offset της ΗΡ T1100S, ένας μοναδικός 
QR κωδικός εκτυπώνεται σε κάθε κουτί ως μέρος της 
διαδικασίας εκτύπωσης. Κάθε QR κωδικός συνδέεται σε 
μια ειδική ιστοσελίδα ανεπτυγμένης μορφής για κινητά.

Τα εξατομικευμένα κιβώτια αποστέλλονται στην 
κοινοπραξία αγροτών της Vignola Cherry. Καθώς κάθε 
κουτί είναι γεμάτο με φρέσκα κεράσια, ο παραγωγός 
σαρώνει τον QR κωδικό χρησιμοποιώντας την εφαρμο-
γή για smartphones που αναπτύχθηκε από τη Ghelfi. Η 
σάρωση ενεργοποιεί την ιστοσελίδα και ο παραγωγός 
εισάγει γρήγορα τις πληροφορίες σχετικά με την προ-
έλευση των κερασιών: όνομα παραγωγού, τοποθεσία, 
στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία συγκομιδής και 
τύπο κερασιού.

Αποτελέσματα
"Αυτό το έργο από την HP, τη Ghelfi και την κοινοπραξία 

Vignola Cherry είναι πολύ σημαντικό για την ανιχνευσιμό-
τητα."- Simone Amidei, καλλιεργητής κερασιών

Συσκευασία που “μιλάει” στους 
καταναλωτές από το σημείο πώλησης.

Όταν τα κουτιά των κερασιών φτάνουν στα καταστή-
ματα, είναι έτοιμα να “επικοινωνήσουν” με τους κατα-
ναλωτές.

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή σάρωσης 
QR κωδικών στο κινητό τους τηλέφωνο, οι καταναλω-
τές μπορούν να σκανάρουν τον κωδικό που είναι τυπω-
μένος στο κουτί, μεταβαίνοντας έτσι σε μία ιστοσελίδα. 
Ο πελάτης μπορεί να δει αμέσως τις πληροφορίες σχε-
τικά με τα κεράσια του συγκεκριμένου χαρτοκιβωτίου 
και μπορεί να επικοινωνήσει με τον παραγωγό που τα 
καλλιέργησε, μέσω του Facebook ή της εφαρμογής μη-
νυμάτων WhatsApp.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο δοκιμής της εφαρμογής, 
η Vignola βασίζεται στα μανάβικα τα οποία ενημερώ-
νουν τους καταναλωτές ότι μπορούν να σαρώσουν τον 
QR κωδικό για να λάβουν πληροφορίες όσον αφορά 
τα κεράσια καθώς και να επικοινωνήσουν με τον πα-
ραγωγό. Στο σύντομο μέλλον, η Vignola κι η Ghelfi θα 
διερευνήσουν επιπλέον τρόπους για την καλύτερη επι-
κοινωνία των παραγωγών με τους αγοραστές.

Ξεκινώντας ως πείραμα με νέους, ψηφιακούς τρό-
πους για τους παραγωγούς τροφίμων να επικοινωνούν 
και να αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές, αυτό το 
έργο έχει αποδείξει στη Vignola ότι η συσκευασία μπο-
ρεί να κάνει περισσότερα από το να συσκευάζει απλώς 
και να προστατεύει τα κεράσια.

“Είμαστε σε μια παγκόσμια αγορά όπου υπάρχουν προϊ-
όντα που δεν είναι ανιχνεύσιμα", λέει ο Monari. "Αυτοί που 
θέλουν να καταναλώνουν ένα φρέσκο, υψηλής ποιότητας 
προϊόν πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν. "

Και τώρα, η συσκευασία της Vignola λέει στους κα-
ταναλωτές αυτό που θέλουν να μάθουν.
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H «ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ.GR» επενδύει
σε MGI JETVARNISH 3DS

Η HP φέρνει νέα δεδομένα στην Εκτύπωση 
Dye Sublimation με το λανσάρισμα
της νέας σειράς HP Stitch

Τ ην πρωτοποριακή τεχνολογία ψηφιακού φινι-
ρίσματος εντύπου MGI επέλεξε η «ΤΥΠΟΓΡΑ-
ΦΙΚΗ.GR», επιχείρηση γραφικών τεχνών με 18 

χρόνια δραστηριότητας και έδρα το Ίλιον. Η επιχείρηση 
πρόσθεσε στον εξοπλισμό της το σύστημα τοπικού UV 
και 3D εφφέ JETVARNISH 3DS.

Με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή που περιλαμ-
βάνει πιεστήρια offset (μικρού - μεγάλου σχήματος, μη-
χανογραφικά), ψηφιακά πιεστήρια, εκτυπωτικά plotter 
μεγάλου σχήματος και συστήματα φινιρίσματος, η εται-
ρεία καλύπτει ένα πλήρες φάσμα εμπορικών εκτυπώσε-
ων για ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Για εργασίες υψηλών απαιτήσεων, όπως εταιρικά έντυ-
πα, κατάλογοι και επαγγελματικές κάρτες, οι πελάτες και 
το δημιουργικό τμήμα της ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ επιλέγουν 
συχνά ειδικό φινίρισμα με spot UV και γκοφρέ ανάγλυ-
φο. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν η λύση του 
outsourcing, έως ότου οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να 
επενδύσουν στην απόκτηση ενός JETVARNISH 3DS που 
συμπληρώνει αρμονικά τον εκτυπωτικό τους εξοπλισμό. 

Πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον είναι τα εξώφυλλα για βιβλία και ατζέντες, καθώς 
και τα εταιρικά folder. Η επίδραση της αφής και η συ-
ναισθηματική αντίδραση αυξάνονται κατακόρυφα όταν 
προστίθενται ανάγλυφα εφφέ και εξατομικευμένα στοι-
χεία στο προϊόν, η δε εταιρική επικοινωνία προσωποποι-
είται. Η ξεχωριστή εμπειρία ενός ειδικά επεξεργασμένου 

προϊόντος αποτυπώνει μοναδικά το εκάστοτε brand στη 
συνείδηση του πελάτη, ενισχύοντας τις σχέσεις και τα 
επίπεδα δέσμευσής του σε αυτό.

Η επιβερνίκωση στο JETVARNISH 3DS  ακολουθεί μια 
100% ψηφιακή διαδικασία και γίνεται σε εκτυπώσεις 
offset ή ψηφιακές, με ή χωρίς πλαστικοποίηση, με τη 
χρήση ενός και μόνο βερνικιού (για επίπεδο ή 3D αποτέ-
λεσμα). Το σχήμα της μηχανής (36,4 x 102cm) καλύπτει 
κάθε τύπο ψηφιακού μοντέλου, ενώ είναι ιδανικό για 

Η σειρά σηματοδοτεί την είσοδο στην αγορά 
της εκτύπωσης υφασμάτων για μόδα/αθλη-
τική ένδυση, εσωτερική διακόσμηση και 

εφαρμογές soft signage 

Βασικά σημεία:

 Το ταχύτερο color-matching στην αγορά  στον 
εκτυπωτή, στο RIP (Raster Image Processor) και στο 
cloud

 Ενσωματώνει την τεχνολογία κεφαλών Thermal 
Inkjet που βοηθά στη μείωση του χρόνου και της 

σπατάλης υλικών και επιτυγχάνει χρωματική στα-
θερότητα και επαναληψιμότητα στο σύνολο της 
παραγωγής

 Συνεχής, υψηλής ποιότητας εκτύπωση τόσο
σε χαρτί θερμομεταφοράς όσο και απευθείας
πάνω σε ύφασμα

 Ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων παραγωγής 
μέσω προληπτικών ελέγχων και υποστήριξης
(HP Proactive Services)

πρέσσες offset 35x50cm. Το JETvarnish 3DS προσφέρει 
τη δυνατότητα εφαρμογής παραδοσιακού τοπικού βερ-
νικιού και μπομπέ ανάγλυφου στην ίδια εργασία ή ξεχω-
ριστά (πάχος βερνικιού από 15 έως 100*μm). Προσφέρει 
ακόμα δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης ανά φύλλο 
με τη βοήθεια προτυπωμένων barcodes και το προαιρε-
τικό σύστημα Variable Data Option, που διαχειρίζεται σε 
πραγματικό χρόνο μεταβλητά δεδομένα σε βερνίκι (ή 
χρυσοτυπία). Το σύστημα AIS SmartScanner© μειώνει 
έως και κατά 80% τον χρόνο που ξοδεύει ο χειριστής  για 
να επιτύχει σωστές συμπτώσεις και είναι ενσωματωμένο 
και στη βασική έκδοση του μοντέλου.

Φυσικά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής 
αναβάθμισης του βασικού μοντέλου με την προσθήκη 
της μονάδας ψηφιακής χρυσοτυπίας iFOIL-s.

Μέσα από την επένδυσή της, η «ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ.GR» 
αναβάθμισε το portfolio της με νέες, μοναδικές λύσεις 
και υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και 
απαιτήσεις της αγοράς για υψηλή ποιότητα, μικρά τιράζ 
και on demand παραγωγές.

Η τεχνολογία φινιρίσματος της MGI θα παρουσι-
αστεί μέσω του μοντέλου τροφοδοσίας ρολού MGI 
JETvarnish 3D Web για ετικέτα/εύκαμπτη συσκευασία 
στην έκθεση LabelExpo 2019 στις Βρυξέλλες (24-27 Σε-
πτεμβρίου). Εκπρόσωπος της GRAPHCOM θα βρίσκε-
ται στο περίπτερο της MGI (8C12 & 8C19) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης.

info@graphcom.gr, www.graphcom.gr .

HP Stitch:  S300
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Η HP ανακοίνωσε τη νέα σειρά ψηφιακών εκτυπωτών 
υφάσματος HP Stitch S series που προσφέρει γρή-
γορο, υψηλής ακρίβειας color-matching καθώς και 
απλοποιημένη και αποδοτική λειτουργία. Πρόκειται 
για την τελευταία καινοτομία της HP, σχεδιασμένη για 
να επιταχύνει την ενσωμάτωση της ψηφιακής εκτύπω-
σης σε πλέον εμπορικές αγορές.

«Οι νέες τάσεις της διακόσμησης και της μόδας, η ανά-
γκη για on demand παραγωγή και εξατομίκευση ευ-
νοούν την άνθιση της ψηφιακής εκτύπωσης» δήλωσε 
ο κ. Santi Morera, Head of Graphics Solutions Business 
της HP. «Η αγορά των ψηφιακά τυπωμένων υφασμά-
των σημειώνει διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, 
ο οποίος υπολογίζεται να αγγίξει τα $ 5,5 δις έως το 
2023, σύμφωνα με τη Smithers Pira. Ανυπομονούμε 
για ακόμα μεγαλύτερη μετατόπιση προς την ψηφιακή 
εκτύπωση με την άφιξη της νέας σειράς HP Stitch S».

Οι εκτυπωτές της σειράς συνδυάζουν την τεχνολο-
γία HP Thermal Inkjet με πρότυπα μελάνια για υψηλή 
χρωματική αντοχή. Το πρώτο ενσωματωμένο φασμα-
τοφωτόμετρο επιτρέπει γρήγορο και υψηλής ακρίβειας 

color-matching. Η σειρά περιλαμβάνει τρία μοντέλα 
πλάτους από 1,62m έως 3,2m: τα HP Stitch S300, HP 
Stitch S500 και το μεγαλύτερο HP Stitch S1000 (3,2m).

Οι κεφαλές του HP Stitch S300 αντικαθίστανται εύκο-
λα από τον χρήστη εξοικονομώντας χρόνο και κόστος 
service. Το HP Stitch S300 σχεδιάστηκε ειδικά για τους 
νέους επαγγελματίες στο χώρο του dye sublimation, 
για τμήματα δειγματισμών και αναπτυσσόμενες εται-
ρίες LF εκτυπώσεων.

Κατάλληλος για υψηλότερες παραγωγές, ο HP Stitch 
S500 προσφέρει σταθερό χρωματικό αποτέλεσμα και 
λιγότερα σκάρτα. Με συμμετρική διάταξη 2xCMYK 
κεφαλών και Οπτικό Αισθητήρα Προώθησης Υλικού 
(OMAS), ο εκτυπωτής αυτός πλάτους 1,62m αποδίδει 
αξιόπιστα γρήγορη εκτύπωση ακόμα και σε one-pass 
mode με υψηλό κορεσμό. 

Η νέα σειρά έκανε το ντεμπούτο της στη FESPA 2019 
στο Μόναχο (Περ. A5-F30). 

info@graphcom.gr, www.graphcom.gr .

Durst Tau-RSC για την Renksan
Label, Κωνσταντινούπολη!
Η  Renksan Label and Printing Solutions ιδρύθη-

κε το 2008 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρ-
κίας. Ως νέα εταιρεία, ξεκίνησαν την παραγωγή 

ετικετών με letterpress, και αναπτύχθηκαν εξυπηρετώ-
ντας αυξανόμενο κάθε χρόνο αριθμό πελατών.

Από την αρχή ο στόχος τους ήταν η ικανοποίηση των 
πελατών και η μέγιστη ποιότητα, με αποτέλεσμα να επεν-
δύουν συνεχώς σε νέο εξοπλισμό για την αύξηση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας εκτύπω-

σης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην ύπαρξη έμπει-
ρου και εξειδικευμένου προσωπικού με πνεύμα ομαδι-
κής εργασίας.

Letterpress, flexo, offset, μεταξοτυπία είναι οι τε-
χνολογίες που παρέχουν ευελιξία στην παραγωγή και η 
Renksan Label μπορεί να προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις 
και να παράγει ετικέτες υψηλής ποιότητας σε ανταγω-
νιστικό κόστος και με γρήγορους χρόνους παράδοσης.

Integrated Printing Solutions

Δυναμική ετικετοποιία με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία

 HP Stitch: S1000  HP Stitch: S500 

 Τεχνολογία αιχμής για εγγραφή κλισέ 
Η σειρά των μοντέλων της AMSKY® 
Η σειρά των μοντέλων Aura Flexo CTP 
αποτελείται από τα  Aura 600 & Aura 800.  
Για μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής, στα 
μοντέλα Aura Flexo CTP υπάρχουν οι 
επιλογές E/S με πολλαπλές διόδους LED. 

Ώριμη και αξιόπιστη τεχνολογία
Η σειρά AMSKY Aura εκτυπώνει κλισέ πάντα 
σε υψηλή ανάλυση 4000 dpi. Στα AMSKY 
Aura,  η τρέχουσα τεχνολογία διόδων 
εγγυάται ανθεκτική λειτουργία, σταθερή 
ποιότητα απεικόνισης, με οικονομικά 
αποδοτική μηχανή, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Ελάχιστα κινητά μέρη
Ο εξοπλισμός των CTP της AMSKY είναι 
κατασκευασμένος τμηματικά (modular), 
με μόνο δύο κινητήρες σέρβο για την 
κεφαλή εγγραφής λέιζερ και το τύμπανο, 
αντιστοίχως. Για την ελαχιστοποίηση 
φθορών, τα ελάχιστα κινητά μέρη 
είναι  πνευματικά.

Mοντέλα

Τα νέα Amsky Flexo CTP 

Lino A.E.B.E   
210 9010 635 - Αθήνα
info@lino.gr - www.lino.gr

LINOGROUP
System & Software Integrator

Amsky Aura Flexo CTP Σειρά 600Ε/600S

Amsky Aura Flexo CTP M600S

Amsky Aura Flexo CTP Σειρά 800E/800S

CTP24 - 27 September  •  Brussels

LABELEXPOeurope 2019
www. labelexpo-europe.com

Visit Amsky Hall 8 / C16

Νέα Σειρά Aura 1500

Aura 1500
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Σήμερα, η Renksan Label and Printing Solutions εί-

ναι μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών ετικετών στην 
Τουρκία και εξυπηρετεί αρκετές αγορές όπως καλλυ-
ντικά, αγροχημικά, χημικά και τρόφιμα.

Η Renksan Label συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστη-
ριότητές της στο Gebze στο Kocaeli και σύντομα μετα-
κομίζει στο νέο της εργοστάσιο με βιομηχανικό κτίριο 
4.000 τ.μ. με σύγχρονες εγκαταστάσεις, νέα γραφεία 
και μεγαλύτερη αποθήκη υλικών. Το γεγονός αυτό θα 
επιτρέψει στην εταιρεία να εργάζεται με κάθετη παρα-
γωγή με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και με νέες προ-
ηγμένες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει επί-
σης και νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό παραγωγής:
 Durst Tau 330 RSC E ψηφιακό UV inkjet πιεστήριο 
με προηγμένη τεχνολογία.
 Ο κ. Orhan Tuyuuz δήλωσε σχετικά με την επένδυση 
αυτή:

«Μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς μεταξύ τεχνο-
λογιών ψηφιακής τεχνολογίας, flexo και offset, αποφασί-
σαμε να είμαστε οι πρώτοι στην Τουρκία που θα φέρου-
με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής εκτύπωσης 
ετικετών της Durst, το ψηφιακό πιεστήριο Tau 330 RSC E. 
Συγκρίναμε παραμέτρους όπως η υψηλή ποιότητα εκτύ-
πωσης, η ταχύτητα εκτύπωσης, το κόστος εκτύπωσης, 
η ευκολία χρήσης, η ποικιλία των υλικών εκτύπωσης, το 
ότι δεν απαιτείται επίστρωση στα υλικά και αυτά ήταν οι 
κύριοι λόγοι της απόφασής μας. Επισκεφθήκαμε το νέο 
εντυπωσιακό εργοστάσιο της Durst στην Ιταλία και η 
απόφαση μετά από αυτή την επίσκεψη ήταν μια εύκολη 
επιλογή και η καλύτερη εναρμονισμένη επιλογή  για τις 
νέες εγκαταστάσεις μας.

Η ευελιξία του νέου μηχανήματος θα μας δώσει την 
δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας γρήγο-
ρους χρόνους παράδοσης, υψηλή ποιότητα, μικρά τι-
ράζ, εξοικονόμηση κόστους και ευελιξία σχεδιασμού. 
Θα προσθέσει περισσότερες δυνατότητες παραγωγής 
σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό μας και θα 
μας βοηθήσει να προσφέρουμε νέα προϊόντα και να 
μπούμε σε νέες αγορές».

Το UV inkjet σύστημα εκτύπωσης ετικετών Durst Tau 
330 RSC E συνδυάζει την βιομηχανική παραγωγικότητα 
με εντυπωσιακή ποιότητα εκτύπωσης και αποτελεσματι-
κότητα. Το πιεστήριο χρησιμοποιεί την τεχνολογία αιχμής 
RSC της Durst. Η βασική ανάλυση εκτύπωσης των  1.200 
x 1.200 dpi σε συνδυασμό με το μικρότερο μέγεθος στα-
γόνας μελανιού των 2 pl παρέχει ποιότητα εκτύπωσης 
παρόμοια με φωτογραφική. Σε συνδυασμό με την υψηλή 
ταχύτητα εκτύπωσης 52 m/min είναι εφικτή η παραγωγή 
1.020 m2 / h. Επιπλέον, το λευκό χρώμα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί στην πλήρη ταχύτητα 52 m/min.

Το Tau 330 RSC E μπορεί να εξοπλισθεί με 8 χρώ-
ματα (CMYK + W + OVG) και εκτυπώνει με τα μελάνια 
υψηλής πυκνότητας Durst Tau RSC. Η απόδοση μέχρι 
και του 98% της σκάλας Pantone δίνει τη δυνατότητα 
εύκολου ταιριάσματος και αναπαραγωγής των ειδικών 
χρωμάτων των εμπορικών σημάτων. Κατά την σχεδία-
ση και ανάπτυξη, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην δυ-
νατότητα αναβάθμισης και ευελιξίας του συστήματος.

Όλες οι προαιρετικές επιλογές από το Tau 330 RSC, 
όπως για παράδειγμα ο ψύκτης, η μεταβλητή εκτύπω-
ση δεδομένων ή οι εξωτερικοί ρολοφορείς μεγάλων 
ρολών μπορούν να τοποθετηθούν στο Tau 330 RSC- E. 
Εάν η ανάγκη για πρόσθετη παραγωγική ικανότητα αυ-
ξάνεται με την πάροδο του χρόνου, το Tau 330 RSC E 
επίσης να αναβαθμιστεί σε ταχύτητα εκτύπωσης φθά-
νοντας τα 80 m/min.

Το Tau 330 RSC E εκτυπώνει σε επιστρωμένα και μη 
επιστρωμένα υλικά, σε υλικά με βάση ή χωρίς, χαρτί, 
λευκά και διαφανή φιλμ, PP, PE, PVC, PET, BOPP και 
αλουμινόχαρτο.

Για τη σειρά Tau 330, η Durst προσφέρει ένα ξεχω-
ριστό σύστημα software που ελέγχει  πλήρως την ροή 
εργασίας με ετικέτες. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση κα-
λύπτει όλες τις διαδικασίες από τη διαχείριση δεδο-
μένων και την προετοιμασία των εκτυπώσεων για την 
παραγωγή στον εκτυπωτή και την δημιουργία report. Η 
πρόσβαση στο λογισμικό βασίζεται σε πρόγραμμα βα-
σισμένο στο web και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
πρόσθετες εγκαταστάσεις από κινητές συσκευές.

Το πακέτο software της Durst προσφέρει μια σειρά 
αυτόνομων μονάδων (modules) που μπορούν να επε-
κταθούν ανά πάσα στιγμή και να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις. Οι διάφορες ενότητες περιλαμβάνουν λύ-
σεις για μεταβλητή εκτύπωση δεδομένων, υπολογισμό 
κόστους μελανιών, ψηφιακό σύστημα διαχείρισης χρω-
μάτων, διαχείριση εργασιών και πολλά άλλα.

Testing your way to safety
Έλεγχος συμμόρφωσης υλικών 
σε επαφή με τρόφιμα

Α. Τσακαλίδης Ε.Ε., Τσαμαδού 12, 18531 Πειραιάς, T. 210 417 5865, info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr                                         
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Μελέτες σταθερότητας σε συσκευασίες 
καλλυντικών προϊόντων

Ο ι συσκευασίες και κυρίως οι πρωτογενείς συ-
σκευασίες, οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή 
με τα προϊόντα, πρέπει να πληρούν βασικές προ-

ϋποθέσεις όπως το να διατηρούν, να προστατεύουν και να 
διασφαλίζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των 
καλλυντικών προϊόντων σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. 
Η επιλογή των υλικών εκτός από το κόστος, εξαρτάται από 
το βαθμό προστασίας που απαιτείται για κάθε εφαρμογή 
και κυρίως από τη συμβατότητα της συσκευασίας με το 
περιεχόμενο.

Τι είναι μελέτη σταθερότητας;
Η μελέτη σταθερότητας πραγματοποιείται στα καλλυντικά 
προϊόντα με σκοπό να προβλέψει ότι ένα νέο ή ελαφρώς 
αλλαγμένο ως προς την οσμή ή το χρώμα προϊόν πληροί 
τις οργανοληπτικές και μικροβιολογικές απαιτήσεις. Τα 
προϊόντα τοποθετούνται σε διαφορετικές περιβαλλοντι-
κές συνθήκες σύμφωνα με τα ICH Guidelines, οι οποίες 
προσομοιώνουν τα πιθανά περιβάλλοντα στα οποία μπο-
ρεί να εκτεθεί ένα προϊόν κατά την παρασκευή, μεταφορά 
και αποθήκευσή του. Σύμφωνα με την εξίσωση Αrrhenius 
K=Ae-Ea/RT, για παράδειγμα τα αποτελέσματα των δειγμά-
των που αποθηκεύονται για 3 μήνες σε υψηλές συνθήκες, 
περίπου 40°C, αποτελούν μία βάσιμη ένδειξη του πως θα 
συμπεριφερθεί το δείγμα σε θερμοκρασία δωματίου σε 12 
μήνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αρχικά με τα τελικά απο-
τελέσματα μιας μελέτης πρέπει να συγκρίνονται και να μην 
εμφανίζουν στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους απο-
κλίσεις μεγαλύτερες της τάξης του 20%.

Οι μελέτες σταθερότητας χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες:
 Μελέτες σταθερότητας της σύστασης του καλλυντικού 
προϊόντος (Stability study)

Γίνεται έλεγχος καθαρά της σύνθεσης του προϊόντος  ως 
προς την αποτελεσματικότητα της συντήρησης του και 
τις φυσικοχημικές του ιδιότητες

• Μελέτη συμβατότητας του καλλυντικού προϊόντος με το 
υλικό συσκευασίας (Compatibility study)

Γίνεται έλεγχος συμβατότητας του προϊόντος με το υλικό 
συσκευασίας. Η συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέτει 
ότι έχει προηγηθεί μελέτη σταθερότητας που διασφαλίζει 
την ποιότητα του προϊόντος και πλέον το προϊόν ελέγχε-
ται ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του αφού 
έχει συσκευαστεί σε νέο περιέκτη. 

• Μελέτη της σύστασης και της συμβατότητας του καλλυ-
ντικού προϊόντος με το υλικό συσκευασίας (Stability - Com-
patibility study)

Πότε πρέπει να γίνεται
μία μελέτη σταθερότητας;
Η μελέτη σταθερότητας πρέπει να γίνεται σε περίπτωση 
παρασκευής νέων καλλυντικών προϊόντων, αλλά και σε 
περίπτωση αλλαγής της φόρμουλας (reformulation) ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι προδιαγραφές. 
Επίσης, σε αλλαγή του χρώματος ή της οσμής, αλλαγή 
προμηθευτών πρώτων υλών και σε περίπτωση επιλογής 
διαφορετικού υλικού, ακόμη και μεγέθους συσκευασίας.

Ποιές παράμετροι αξιολογούνται;
Είναι σημαντικό η συσκευασία να τοποθετείται κανονικά, 
ανεστραμμένη ή στο πλάι ώστε να ελεγθεί για τυχόν αλλοι-
ώσεις σε όλες τις δυνατές θέσεις που μπορεί να βρεθεί κατά 
τη μεταφορά και αποθήκευσή της. Οι παράμετροι που αξι-
ολογούνται εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος. Όλα 
τα προϊόντα ελέγχονται ως προς την υφή, το χρώμα και 
την εμφάνισή τους. Στα δείγματα που διαθέτουν υδατική 
φάση λόγω της πιθανής επιμόλυνσης ελέγχεται αν το πο-
σοστό των συντηρητικών είναι επαρκές για να συντηρίσει 
το προϊόν. Επίσης, γίνεται έλεγχος ιξώδους, βάρους και με-
τρήση pH σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές του pH γενικώς 
εμφανίζουν πτωτική τάση στις επιταχυνόμενες συνθήκες 
που ορισμένες φορές μπορεί να βγουν εκτός προδιαγρα-
φών οδηγώντας στην ακύρωση της μελέτης.

Εικόνα 1: Σύγκριση αρχικών-τελικών αποτελεσμάτων
σύμφωνα με το IFSCC MONOGRAPH

της Όλγας Μπούρα-Θεοδωρίδου
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Εικόνα 2: Στην πρώτη περίπτωση οι τιμές pH βρίσκονται 
εντός και στην δεύτερη εκτός προδιαγραφών

Στα αιθέρια έλαια γίνεται έλεγχος υπεροξειδίων και οξύ-
τητας της οσμής. Τέλος, τα υλικά συσκευασίας ελέγχονται 
ως προς την αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων και της λει-
τουργικότητάς τους. 

Πώς οργανώνεται μία μελέτη
σταθερότητας;

Κατηγορίες δειγμάτων
Τα δείγματα ανάλογα με τη μορφή και τη σύστασή τους 
διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες στα γαλακτώματα, τα 
προϊόντα μακιγιάζ, τα αρώματα, τα αιθέρια έλαια και τα 
υγρά μαντηλάκια.

Διαχωρισμός δειγμάτων
Σε περίπτωση που τα δείγματα βρίσκονται σε χύμα 
μορφή (bulk) τότε διαχωρίζονται και τοποθετούνται σε 
αδρανή δοχεία ώστε να επηρεαστούν μόνο από τις κλι-
ματικές συνθήκες. Σε περίπτωση που υπάρχει και τελική 
συσκευασία τότε γίνεται μελέτη και στη συμπεριφορά 
της συσκευασίας με το προϊόν που περικλείει. Οι δύο 
βασικές συνθήκες αποθήκευσης είναι η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ως θερμοκρασία 
αναφοράς και η πιο δυσμενής θερμοκρασία που απο-
τελεί δείκτη της επιταχυνόμενης γήρανσης. Τέλος, ο 
διαχωρισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια 
διότι απαιτεί σωστό προγραμματισμό ώστε να υπάρχει 
επαρκής ποσότητα δείγματος ανά συνθήκη για να πραγ-

ματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες αναλύσεις μέχρι την 
ολοκλήρωση της μελέτης.

Πρώτη μέτρηση
Ουσιαστικά ο σκοπός μίας μελέτης σταθερότητας είναι 
η σύγκριση και αξιολόγηση αρχικών και τελικών αποτε-
λεσμάτων και αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων. Η πρώτη 
μέτρηση που λαμβάνεται για κάθε παράμετρο που εξε-
τάζεται είναι πολύ σημαντική διότι όλες οι επερχόμενες 
μετρήσεις συγκρίνονται με την αρχική.

Τοποθέτηση δειγμάτων
στις συνθήκες αποθήκευσης
Οι συνθήκες αποθήκευσης που απαιτούνται για μία μελέ-
τη σταθερότητας είναι τρίμηνη ή εξάμηνη αποθήκευση 
στους 25°C, όπου τοποθετείται το δείγμα ανφοράς, 40°C 
με 75% σχετική υγρασία (Relative Humidity - RH), που 
αποτελεί τη συνθήκη πρόβλεψης της συμπεριφοράς του 
δείγματος, 5°C που αποτελεί  μία συνθήκη συντήρησης 
και η φύλαξη κοντά στο παράθυρο, που προσομοιάζει 
την αποθήκευση των προϊόντων στο ράφι των σημείων 
πώλησης. Τέλος, μέρος δειγμάτων ελέγχεται σε κύκλους 
ψύξης-απόψυξης με εναλλαγή θερμοκρασιών από 25°C 
σε -18°C για μία εβδομάδα.

Αξιολόγηση δείγματος
Τα δείγματα και οι συσκευασίες ελέγχονται σε εβδομα-
διαία βάση ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
Όλα τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις αρχικές μετρή-
σεις και καταγράφονται.

Ολοκλήρωση της μελέτης
Με την ολοκλήρωση της μελέτης σταθερότητας όλες 
οι παράμετροι που μετρήθηκαν στην αρχή επανεξετά-
ζονται και αξιολογούνται. Γενικά, τα υλικά πρωτογενούς 
συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι το γυαλί, το 
οποίο ως αδρανές υλικό δεν αντιδρά με τα προϊόντα 
που περιβάλει, το μέταλλο και το πλαστικό. Το κύριο 
μειονέκτημα των μεταλλικών και μέρους των πλαστικών 
περιεκτών (π.χ πολυτερεφθαλικός αιθυλενεστέρας-PET) 
είναι η μετανάστευση υλικού από τον περιέκτη στο πε-
ριεχόμενο. Ο βασικός λοιπόν χημικός έλεγχος που απαι-
τείται, είναι η ανίχνευση υπολειμμάτων στο προϊόν, βα-
ρέων μετάλλων και φθαλικών αντίστοιχα. 

Αλλοιώσεις που παρατηρούνται
στα προϊόντα και στα υλικά συσκευασίας
Γενικά οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται στις συσκευα-
σίες είναι διάτρηση, αποκόλληση των σημείων ένωσης 
των πλαστικών σωληνάριων, σπάσιμο στα σημεία κλεισί-
ματος, διαρροή στα σημεία ανοίγματος των συσκευασι-
ών, δυσχρηστία της αντλίας εξαγωγής του προϊόντος και 
αποχρωματισμός, κυρίως στα δείγματα που αποθηκεύο-
νται στη συνθήκη των 40°C/75% RH.

Εικόνα 3: Αλλαγή του χρώματος στο δείγμα που 
αποθηκεύτηκε στη συνθήκη 40°C/75% RH

Στα καλλυντικά προϊόντα κυρίως παρατηρείται αλλαγή 
του χρώματος, διαχωρισμός φάσεων, όξινη οσμή και αλ-
λαγή υφής. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι δυ-
νατόν να αλλάζουν με την επιλογή του καταλληλότερου 
περιέκτη, διότι η συσκευασία παίζει πολύ συμαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος και πρέπει να 
λειτουργεί σαν φραγμός στους εξωτερικούς παράγοντες.
Η σημασία της μελέτης σταθερότητας είναι μεγάλη δι-
ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στα προϊόντα που 
αποθηκεύονται σε επιταχυνόμενες συνθήκες γήρανσης 
μπορoύν να δώσουν μία βάσιμη πρόβλεψη για τη συμπε-
ριφορά των δειγμάτων που διατηρούνται σε θερμοκρα-
σία δωματίου, σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η κα. Μπούρα-Θε-
οδωρίδου Όλγα 
είναι διπλωματού-
χος Μηχανικός 
Επιστήμης Υλικών 
του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων. 
Έχει ολοκληρώσει 
με επιτυχία το με-
ταπτυχιακό πρό-
γραμμα ‘Προηγμέ-

να Υλικά’ του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έμφαση στα υλικά βιο-
αποικοδομήσιμης συσκευασίας και έπειτα ολοκλήρωσε 
το  μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Ολοκληρωμένη Σχεδίαση 
Καινοτόμων Προϊόντων’ του τμήματος Μηχανικών Σχε-
δίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με έμφαση στα υλικά συσκευασίας φαρμακευ-
τικών προϊόντων. Από το 2016 μέχρι και σήμερα εργά-
ζεται ως υπεύθυνη για τις μελέτες σταθερότητας στην 
εταιρεία QACS (Quality Assurance & Control Systems).

Προσωπικό e-mail: olgaboura.theo@gmail.com
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Η  πρόβλεψη πωλήσεων είναι το πρώτο και 
σημαντικότερο βήμα στην δημιουργία μίας 
λιτής εφοδιαστικής αλυσίδας. Από εκεί ξεκινάει 

ο προγραμματισμός παραγωγής και η διαχείριση 
αποθέματος. Από τους κύριους «εχθρούς» που προ-
σπαθεί να αντιμετωπίσει η Λιτή Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
είναι το άχρηστο απόθεμα, είτε με την μορφή πρώτων 
υλών είτε με την μορφή ετοίμου προϊόντος είναι κάτι 
που δεν προσδίδει αξία στον πελάτη. Από την άλλη 
μεριά, η προσπάθεια για εξάλειψη του αποθέματος 
μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χαμηλό απόθεμα και συ-
νεπώς σε ελλείψεις, out-of-stock (OOS), δυσαρέσκεια 
πελατών ή και απώλεια πελατών. Συνεπώς οποιαδή-
ποτε προσπάθεια μείωσης του αποθέματος, απαιτεί 
την ύπαρξη δομημένης πρόβλεψης πωλήσεων.

Βασικές αρχές
Η πρόβλεψη πωλήσεων σημαντικό είναι να γίνεται 

σε επίπεδο κωδικού (SKU-stock keeping unit), ώστε να 
μπορεί να γίνει με ακρίβεια και η πρόβλεψη των υλι-
κών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει να γίνεται σε  βα-
σικές κατηγορίες που επηρεάζουν την παραγωγή (αν 
πχ υπάρχουν διαφορετικές γραμμές παραγωγής) ή σε 
επίπεδο τζίρου πελάτη αν μιλάμε για παραγωγή εξει-
δικευμένων προϊόντων (produce to order). Σε κάθε πε-
ρίπτωση η κάθε επιχείρηση αξιολογεί το επίπεδο ακρί-
βειας που είναι χρήσιμο/εφικτό να επιτύχει. 

Όσον αφορά το χρόνο, πιο συνηθισμένη είναι η πρό-
βλεψη σε μηνιαία βάση, ενώ σε μερικές βιομηχανίες με 
προϊόντα μικρής ημερομηνίας λήξης και μεγάλες δια-
κυμάνσεις εντός του μήνα, έχει αξία να γίνεται σε εβδο-
μαδιαία βάση. Η λεπτομερής πρόβλεψη πωλήσεων 
καλό είναι να έχει βάθος χρόνου όσο γίνεται μεγαλύτε-
ρο και μία ενδεικτική τιμή είναι το τρίμηνο. Μια γενική 
μακροχρόνια πρόβλεψη (ετήσια) είναι επίσης απαραί-
τητη ώστε να προγραμματιστούν οι απαραίτητοι αν-
θρώπινοι πόροι, λαμβάνοντας υπόψιν την δυναμικότη-
τα των γραμμών παραγωγής (capacity planning).

Πριν μιλήσουμε για μια δομημένη προσέγγιση στην 
πρόβλεψη πωλήσεων, είναι απαραίτητο να έχουμε κάνει 
μια κατηγοριοποίηση ABC στα προϊόντα μας. Η κατηγο-
ριοποίηση αυτή γίνεται ώστε να ξεχωρίσουμε τα προϊό-
ντα μας σύμφωνα με την σημαντικότητά τους. 

Συνήθως ακολουθούν την παρακάτω
αναλογία: 
 ως Α κατατάσσονται τα προϊόντα που κάνουν
το 70% του τζίρου,

 ως Β το επόμενο 20% και 

 ως C το υπόλοιπο 10%. 
Η ανάλυση ABC μπορεί επίσης να γίνει και με βάση 

την κερδοφορία ή με βάση τα απαιτούμενα υλικά-όγκο 
παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ανάλυση ση-
μαντικότητας προσαρμοσμένη στην επιχείρηση.

Συνήθως τα προϊόντα της Α κατηγορίας είναι λίγα, τα 
Β περισσότερα και τα C ακόμα περισσότερα. Μάλιστα 
το πλήθος τους είναι πολλές φορές αντίστροφα από 
την σημαντικότητά τους, δηλαδή τα Α προϊόντα που 
κάνουν το 70% του τζίρου είναι μόλις το 10% του συ-
νόλου, ενώ τα C προϊόντα που φέρνουν μόλις 10% του 
τζίρου, σαν πλήθος είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. 

Στατιστική πρόβλεψη.
Αναγνώριση Εποχικότητας

Ένα από τα πρωταρχικά βήματα στην δημιουργία μιας 
δομημένης πρόβλεψης, είναι η αναγνώριση της εποχι-
κότητας των προϊόντων μας κυρίως σε μηνιαία βάση και 
η ύπαρξη μοτίβων και τάσεων. Αυτό γίνεται εξετάζοντας 
δεδομένα πωλήσεων, όσο αναλυτικά γίνεται (ανά κανά-
λι, προϊόν, πελάτη κλπ), σε βάθος χρόνου. Υπάρχει πε-
ρίπτωση ύπαρξης εποχικότητας σε εβδομαδιαία βάση, 
η οποία θα εξεταστεί στη συνέχεια. Η εποχικότητα συ-
νήθως οφείλεται σε προφανείς εξωγενείς παράγοντες 
όπως εποχές-καιρός, μεγάλες εορτές και αργίες (Χρι-
στούγεννα) ή άλλες αφορμές που επηρεάζουν πολύ τη 
ζήτηση (Black Friday, ετήσιες εκπτώσεις) καθώς και σε 
παράγοντες που τις καθορίζουμε εμείς (τακτικές προ-

σφορές, ανατιμήσεις). Είναι σημαντικό να ξεχωριστεί η 
εποχικότητα από μία τάση που υπερβαίνει το έτος. Είναι 
επίσης πολύ σύνηθες να υπάρχουν μεγάλες διακυμάν-
σεις μεταξύ των μηνών γεγονός που κάνει τον εντοπισμό 
της εποχικότητας δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση μπο-
ρούμε να δούμε την πρόβλεψη σε επίπεδο κυλιόμενου 
διμήνου ή και τριμήνου. Στα παρακάτω συγκριτικά δι-
αγράμματα βλέπουμε πραγματικές πωλήσεις μίας εται-
ρίας αν τις εξετάσουμε ανά μήνα και ανά δίμηνο. Στην 
πρώτη περίπτωση είναι δύσκολο να ανιχνεύσουμε ένα 
σαφές μοτίβο, και ακόμα αν προσδιορίσουμε κάποια γε-
νική τάση είναι δύσκολο να την ποσοτικοποιήσουμε σε 
πρόβλεψη. Επίσης βλέπουμε περίεργες ακραίες συμπε-
ριφορές που μας μπερδεύουν (Οκτώβριος). Στη δεύτερη 
περίπτωση βλέπουμε σαφώς 3 κύκλους και μάλιστα με 
τιμές που είναι αρκετά προβλέψιμες. 

Λιτή εφοδιαστική αλυσίδα
Πρόβλεψη πωλήσεων. Demand Planning 

t h e  l a s e r  w a y

To Labelmaster είναι σύστημα τεχνολογίας αιχμής για την επεξεργασία υλικών σε ρολό στις 
αγορές της συσκευασίας και της ετικέτας.
Είναι η κατάλληλη αρθρωτή λύση τόσο για το ψηφιακό όσο και το παραδοσιακό φινίρισμα, 
που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες του πελάτη με προαιρετικές αναβαθμίσεις. 

labelmaster

Fast roll change device

Double laser cabin

Slitting and Sheeting

Flexographic coating 

SEI LASER: Η ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ LASER ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

Οι μέθοδοι εργασίας περιλαμβάνουν: 

Lino A.E.B.E 
   210 9010 635 - Αθήνα

info@lino.gr - www.lino.gr

• κοπή με λέιζερ
• λέιζερ kiss cutting
• λέιζερ κωδικοποίησης
• εγχάραξη με λέιζερ
• διάτρηση κώδικα με λέιζερ 
• κοπή σε φύλλα
• πλαστικοποίηση

• εντοπισμό παραλειπομένων ετικετών
• ημι-περιστροφική κοπή με καλούπι εύκαμπτων υλικών 
• φλεξογραφικό σταθμό βερνικιού πλήρους περιστροφής 
• ημι-περιστροφικό φλεξογραφικό σταθμό βερνικιού 
• ημι-περιστροφική χρυσοτυπία 
• ημι-περιστροφικό σταθμό φλεξογραφίας
• καθετή κοπή ρολού σε μικρότερα ρολά

LINOGROUP
System & Software Integrator

24 - 27 September  •  Brussels

LABELEXPO
europe 2019

www. labelexpo-europe.com

Visit Sei Laser: Hall 9 / C57

24 - 27 September  •  Brussels

LABELEXPO
europe 2019

www. labelexpo-europe.com

τoυ Βασίλη Ζορμπά



44

άρθρο
Το σημαντικό στην στατιστική πρόβλεψη είναι να 

εντοπίσουμε αιτίες που οδηγούν σε ισχυρές αποκλίσεις 
από το μοτίβο, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα στον 
Οκτώβριο. Αν αυτές αναμένονται να επαναληφθούν θα 
πρέπει να μπουν στην πρόβλεψη, αν όχι θα πρέπει να 
αφαιρέσουμε την επίδρασή τους. Αυτό πχ μπορεί να εί-
ναι μία μεγάλη πώληση σε έναν συγκεκριμένο πελάτη 
που δεν θα επαναληφθεί ή μία προωθητική ενέργεια 
που έγινε για συγκεκριμένο λόγο μία και μόνο φορά, ή 
πχ ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Σημαντική βοήθεια 
για να το καταφέρουμε αυτό είναι η ABC κατηγοριοποί-
ηση που αναφέραμε παραπάνω. Οι πελάτες κατηγορίας 
Α, που συνήθως είναι και λίγοι, θα πρέπει να προσεγγί-
ζονται με μεγάλη ακρίβεια και αν είναι εφικτό να μας δί-
νουν μόνοι τους επικαιροποιημένη πρόβλεψη. Οι Β και 
C μπορούν να μπουν στην πρόβλεψη και στατιστικά. Πχ, 
αν στο budget περιμένουμε 10% γενική ετήσια αύξηση, 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μεσοσταθμικά οι Β και C 
θα κινηθούν κοντά στο +10%.

H εποχικότητα εντός του μήνα -εβδομαδιαία εποχικό-
τητα- έχει να κάνει συνήθως με την τάση των πωλήσεων 
να προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους του έτους 
στο κλείσιμο του μήνα. Αυτό οδηγεί σε ένα πολύ συγκε-
κριμένο μοτίβο όπου οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ 
χαμηλές και οι τελευταίες πολύ υψηλές, όπως φαίνεται 
στο παράδειγμα παρακάτω. Παρατηρείται σε βιομηχα-
νίες που από την φύση του είναι Produce-to-stock και 
όχι Produce-to-order. Αν δημιουργηθεί αυτό το μοτίβο 
είναι πολύ αντιπαραγωγικό και έχει ακραίες και δαπα-
νηρές συνέπειες. Επίσης δυστυχώς είναι ανατροφοδο-
τούμενο και δεν είναι εύκολο να σπάσει από μόνο του. 
Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει σαφώς να επιχειρηθεί 
η εξομάλυνση της καμπύλης (demand leveling), μέσω 
στοχευμένων ενεργειών.

Παράμετροι επιτυχίας
του Demand Planning

Συνάντηση S&OP.  Νο1 παράγοντας για την δημιουρ-
γία ενός επιτυχημένου Demand Planning είναι η θεσμο-
θέτηση ενός μηνιαίου Sales and Operations meeting 
(S&OP), στο οποίο θα πρωτοστατεί ο CEO της εταιρίας. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι δεσμεύσεις που 

θα δίδονται δεν θα είναι δεσμεύσεις, αλλά γενικόλογες 
υποσχέσεις. Στο S&OP λαμβάνονται αποφάσεις για δυ-
σεπίλυτα διατμηματικά προβλήματα . Πχ το τμήμα πω-
λήσεων θέλει να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα μια μεγάλη 
προωθητική καμπάνια για να αντιπαρέλθει την απώλεια 
του προηγούμενου τριμήνου, την ίδια στιγμή που η Πα-
ραγωγή έχει προγραμματίσει την μεγάλη ετήσια συντή-
ρηση, ενώ το Οικονομικό απαιτεί να μηδενίσουν πρώτα 
τα αποθέματα από την προηγούμενη προωθητική ώστε 
να μην υπάρξουν καταστροφές. Είναι κατανοητό ότι τα 
τμήματα έχουν αντικρουόμενους στόχους και επιδι-
ώξεις και μόνο η συνάντηση S&OP, παρουσία του CEO 
φέρνει την απαραίτητη ευθυγράμμιση

To budget δεν είναι πρόβλεψη. 
Πολλές εταιρίες τείνουν να υιοθετούν το ετήσιο budget 

σαν πρόβλεψη, χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Αυτό είναι εμ-
φανώς λάθος. Το budget είναι ένας γενικότερος στόχος, 
το οποίο αν είναι καλά σχεδιασμένο θα είναι και ρεαλιστι-
κό, αλλά δεν λαμβάνει υπόψιν του τρέχουσες εξελίξεις. Η 
νοοτροπία «αυτό είπαμε ότι θα φέρουμε, συνεπώς αυτό 
θα φέρουμε» είναι συνταγή αποτυχίας. Αν τα πράγματα 
πηγαίνουν καλύτερα, πρέπει να ανιχνεύσουμε τις αιτίες, 
να τις κατανοήσουμε και τα συμπεράσματα να ενσωμα-
τωθούν στην επόμενη πρόβλεψη. Αν τα πράγματα πηγαί-
νουν χειρότερα από το budget, πρέπει επίσης να κάνουμε 
την ίδια διάγνωση και όταν βρούμε τις αιτίες να αποφα-
σίσουμε: η απόκλιση είναι κάτι που αντιστρέφεται; Αν ναι 
με κάποιες ενέργειες (εκπτώσεις) ή με φυσική εξέλιξη; Η 
αντιστροφή της αρνητικής τάσης θα γίνει άμεσα ή θα γίνει 
σε βάθος χρόνου, ώστε το ετήσιο budget να επιτευχθεί; 
Πολλές εταιρίες τείνουν να αντισταθμίζουν την «χασού-
ρα» των προηγούμενων μηνών, με αυξημένη πρόβλεψη 
των αμέσως επόμενων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι 
απλώς ευχολόγιο, ιδιαίτερα αν μία τέτοια πρόβλεψη δεν 
συνοδεύεται από ενέργειες που θα την υποστηρίξουν.

Εμπλοκή των πωλητών πεδίου.
 Αν και μερικές εταιρίες τείνουν να κρατούν το 

Demand planning υπό την σκέπη του Supply chain, το 
ενδεικνυόμενο είναι να υπάγονται στο τμήμα πωλήσε-
ων και μάλιστα να είναι ανεξάρτητο τμήμα. Ο καλύτερος 
τρόπος να συνθέσουμε μία ρεαλιστική πρόβλεψη, είναι 
να εμπλέξουμε τις πωλήσεις σε όσο αναλυτικό επίπεδο 
γίνεται. Οι πωλητές είναι τα μάτια και τα αυτιά μας στην 
αγορά. Αν εμείς κάνουμε στατιστικές προβλέψεις αγνο-
ώντας τα σημάδια της αγοράς, είναι βέβαιο ότι θα έχου-
με μεγάλες αποκλίσεις. Το καλύτερο είναι η πρόβλεψη 
να έρχεται από κάτω προς τα πάνω, και αφού γίνει η 
σύνθεση της πρωτογενούς πληροφορίας, να βάζουμε 
και γενικότερες τάσεις με βάση στατιστικά δεδομένα. 

H πρόβλεψη πωλήσεων, το Demand Planning είναι η 
αρχή και το τέλος του κύκλου της Λιτής Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας. Αν της δώσουμε την προσοχή που της αρμό-
ζει, θα μας ανταμείψει στο πολλαπλάσιο.
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2. Εξατομικευμένος νάρθηκας δακτύλου
για ιατρική χρήση

Οι νάρθηκες δακτύλων, μια κοινή ιατρική συσκευή, 
έχουν σχεδιαστεί για να ακινητοποιούν ή να περιορί-
ζουν το εύρος κίνησης των τραυματισμένων άκρων. Οι 
νάρθηκες δακτύλων είναι κατασκευασμένοι από χυ-
τεύσιμο πλαστικό σε τυπικά μεγέθη και τα μέρη σπάνε 
μετά από σχετικά μικρή διάρκεια ζωής.

Λόγω των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, οι 
νάρθηκες των δακτύλων δεν μπορούν να προσαρμο-
στούν για να βελτιωθεί η εφαρμογή τους. Με την 3D 
εκτύπωση με το 316L, οι νάρθηκες των δακτύλων μπο-
ρούν να εκτυπωθούν εξατομικευμένα, κατόπιν παραγ-
γελίας, στο επιθυμητό μέγεθος, με αισθητικό φινίρισμα 
και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση με μέταλλο ιατρικών εξαρ-
τημάτων όπως ο νάρθηκας των δακτύλων, που προ-
σαρμόζεται στην ανατομία του ασθενούς, προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με προηγούμενες 
μεθόδους κατασκευής που χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο και έχουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα.

3. Πτερωτή για απαιτητικά περιβάλλοντα
Χρησιμοποιούμενες ευρέως σε διάφορες βιομηχα-

νίες, οι πτερωτές αποτελούν βασικό συστατικό των 
αντλιών για τη μετακίνηση υγρών μέσω των συστημά-
των. Οι πτερωτές απαιτούν σύνθετα πτερύγια για τη 
βελτιστοποίηση των πιέσεων στην αντλία για διαφορε-
τικά υγρά και εφαρμογές.

Για πτερωτές σε χημικό περιβάλλον, το 316L είναι 
ιδανικό για τη χημική αντοχή και τις μηχανικές ιδιό-
τητές του σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως αυτές που 
βρίσκονται σε κρυογονικές, πετρελαϊκές αντλίες και 
αντλίες με αλμυρό νερό. Οι πτερωτές είναι γεωμετρικά 
πολύπλοκες, με πρωτότυπα που κοστίζουν $ 1.000 ή 
περισσότερα. Με το Studio System, η πτερωτή εκτυ-
πώθηκε με 316L για μόλις $ 70. Ο Ahmad Khowaiter, 
Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας της Saudi Aramco, 
δήλωσε ότι η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αε-

ρίου θα επωφεληθεί εξαιρετικά από την τρισδιάστατη 
εκτύπωση μετάλλων.

Το 316L είναι ιδανικό για πτερωτές που χρησιμοποιούνται σε σκληρά 
περιβάλλοντα. Γεωμετρικά περίπλοκα, τα πρωτότυπα κοστίζουν $ 1.000 
ή περισσότερα, ενώ αυτή η πτερωτή εκτυπώθηκε με 316L για $ 70. (Φω-
τογραφία: Business Wire).

Ως κορυφαία εταιρία ενέργειας και χημικών στον κό-
σμο και πρώιμος επενδυτής στο Desktop Metal, προ-
σβλέπουν στην προώθηση της τεχνολογίας και στην 
ανάπτυξη εφαρμογών επόμενης γενιάς, όπου η προ-
σθετική κατασκευή μπορεί να υπερβεί τις υπάρχουσες 
μεθόδους παραγωγής.

Καθώς οι καινοτόμες εταιρείες σε πολλαπλές βιομη-
χανίες υιοθετούν την τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλ-
λων, είναι κρίσιμη η επιτάχυνση αυτής της ανάπτυξης 
με την επέκταση του χαρτοφυλακίου των επιθυμητών 
υλικών. Οι επιστημονικές ομάδες των εταιρειών, που 
είναι υπεύθυνες για τα υλικά, πιέζουν για να κάνουν 
εφικτή την εκτύπωση μεταλλικών εξαρτημάτων για 
αυξανόμενη γκάμα εφαρμογών σε ένα όσο το δυνατόν 
ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υλικών.

Η εισαγωγή του 316L επιδιώκει να αλλάξει θεμελιω-
δώς τον τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής μεταλλι-
κών εξαρτημάτων. Ο 316L προστίθεται στον ανοξείδω-
το χάλυβα 17-4 PH στη βιβλιοθήκη υλικών του Studio 
System.

Με περισσότερα από 30 υλικά σε εξέλιξη, η Desktop 
Metal σχεδιάζει να εισαγάγει στο χαρτοφυλάκιό της 
πρόσθετα βασικά μέταλλα το 2019, συμπεριλαμβανο-
μένων χάλυβα εργαλείων, κραμάτων και χαλκού.

H  Desktop Metal, μεταξύ άλλων υλικών για 
εκτύπωση, διαθέτει τον ανοξείδωτο χάλυβα 
316L για το Studio System ™, το πρώτο και 

μοναδικό στον κόσμο φιλικό για περιβάλλον γραφείου 
σύστημα τρισδιάστατης εκτύπωσης μετάλλων για 
πρωτότυπα και παραγωγή μικρού όγκου.

Ένας πλήρως ωστενιτικός χάλυβας, δημοφιλής για 
την αντοχή στη διάβρωση και τις εξαιρετικές μηχανικές 
ιδιότητες σε ακραίες θερμοκρασίες, ο 316L είναι ιδα-
νικός για εφαρμογές στα πιο απαιτητικά βιομηχανικά 
περιβάλλοντα, όπως αλμυρό νερό σε θαλάσσιες εφαρ-
μογές, καυστικά καθαριστικά που βρίσκονται σε περι-
βάλλοντα επεξεργασίας τροφίμων και χημικά προϊόντα 
στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Ο Ric Fulop, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυ-
τής της Desktop Metal, δήλωσε ότι ο 316L επιτρέπει 
στους μηχανικούς να εκτυπώνουν μεταλλικά μέρη για 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που συμπεριλαμβάνουν 
εξαρτήματα κινητήρων, εργαστηριακού εξοπλισμού, 
παραγωγής χαρτιού και χαρτοπολτού, ιατρικών συ-
σκευών, χημικής και πετροχημικής επεξεργασίας, συ-
σκευών κουζίνας, κοσμημάτων ακόμη και κρυογονικών 
εργαλείων και εξοπλισμού.

Πλέον με τον 316L μπορούν να επαναλαμβάνονται 
γρήγορα πρωτότυπα, πολύπλοκες γεωμετρίες που δεν 
είναι δυνατές με τις περισσότερες μεθόδους κατασκευ-
ής και να παράγονται οικονομικά αποδοτικά λειτουργι-
κά εξαρτήματα τελικής χρήσης.

3 εφαρμογές εξαρτημάτων που εκτυπώθη-
καν με το 316L με το Studio System:

1. Ακροφύσιο ορυκτών καυσίμων
για δεξαμενόπλοια

Ο ψεκαστήρας UHT, που κατασκευάζεται από την 
εταιρεία John Zink Hamworthy Combustion, είναι ένας 
ψεκαστήρας πετρελαίου καυσίμου για χρήση με μέσο 
ψεκασμού όπως ο ατμός ή ο αέρας. Εγκαθίσταται σε 
ένα θαλάσσιο καυστήρα HXG που χρησιμοποιείται σε 
λέβητες ατμού για δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG tankers).

Ο στόχος του ψεκαστήρα είναι να βελτιώσει την από-
δοση του καυστήρα χαμηλού φορτίου, επιτρέποντας 
έτσι στον καυστήρα να λειτουργεί με χαμηλότερη παρο-

χή καυσίμου πετρελαίου, εξοικονομώντας λειτουργικό 
κόστος όταν το πλοίο κάνει ελιγμούς σε λιμάνι. Ο ανοξεί-
δωτος χάλυβας 316L χρησιμοποιείται λόγω των εξαιρετι-
κών μηχανικών ιδιοτήτων του σε υψηλές θερμοκρασίες.

Εκτυπωμένος με το Studio System, ο ψεκαστήρας 
μπορεί να ξανασχεδιαστεί ριζικά για να λειτουργήσει 
με τρόπο πιο αποδοτικό από πλευράς καυσίμων από 
εκείνους που παράγονται με τις συμβατικές κατασκευ-
αστικές μεθόδους. 

Ο Paul Newman, Γενικός Διευθυντής της John Zink 
Hamworthy Combustion στην Αγγλία, δήλωσε ότι σε 
αντίθεση με πολλά εξαρτήματα που σχεδιάζει και κα-
τασκευάζει η εταιρεία John Zink, ο ψεκαστήρας UHT 
μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με την προσθετική πα-
ραγωγική μέθοδο(3D εκτύπωση).

Οι περιορισμοί σχεδιασμού στην χύτευση, στη μη-
χανουργική κατεργασία και άλλες μέθοδοι μπορούν 
να εξαλειφθούν καθώς η τεχνολογία της προσθετικής 
παραγωγής συνεχίζει να εξελίσσεται.

Desktop Metal: Ανοξείδωτος χάλυβας 
316L για το Studio System

Εκτυπωμένο με 316L με το Studio System, το ακροφύσιο καυσίμου για 
δεξαμενόπλοια έχει σχεδιαστεί ριζικά για να λειτουργεί με αποδοτικό 
τρόπο. (Φωτογραφία: Business Wire). 

Το ακροφύσιο καυσίμου UHT Atomizer του John Zink, που παρουσιά-
ζεται σε λειτουργία, μπορεί να κατασκευαστεί μόνο μέσω της προσθε-
τικής μεθόδου 3D prinitng. (Φωτογραφία: Business Wire).
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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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Σκεύη Διακίνησης παγωτού

Χαρτοκιβώτια (RSC)

Σ ετ παγωτού κίτρινο χωρητικότητας 750gr. 
Ιδανικό για την διακίνηση παγωτού.

Προδιαγραφές:

Συσκευασία: 360 τεμ/κιβώτιο

 Υποσυσκευασία: (Βάση): 6σακ x 60 /
(Καπάκι): 6σακ x 60

 Μήκος : 19

 Πλάτος : 16.0

 Ύψος : 5,0

 Σύνθεση βάσης : PS

 Σύνθεση καπακιού: ΡΕΤ 

Κ ανονικά χαρτοκιβώτια 
(RSC)
Τα χαρτοκιβώτια RSC είναι ο πιο κοινός τύπος 
χαρτοκιβωτίων και μπορούν να παραχθούν σε 
μεγάλες ποσότητες.
Διαθέσιμα χρώματα: Καφέ και Λευκό.

Η SakisPack χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία 
με σκοπό την παραγωγή χαρτοκιβωτίων που πλη-
ρούν όλες τις προδιαγραφές για καλύτερη ποιότη-
τα, με αποτέλεσμα τους ικανοποιημένους πελάτες 
μας.

www.sakispack.gr

FOODTECH
FOOD PROCESSING & PACKAGING EXHIBITION

12 -14
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Η  3-Print Ελλάδας και Βουλγαρίας, της οικογενείας 3-Print Group θα έχουν παρουσία 
με περίπτερο στη διετή έκθεση στις 25-27 Σεπτεμβρίου στη Σόφια.
Αίθουσα: Hall 1, Περίπτερο: C4

 Θα παρουσιάσουμε εφαρμογές και συστήματα από τους παρακάτω κατασκευαστικούς οίκους:

Στεγνωτήριο ενδυμάτων εκτύπωσης

Ψηφιακή εμπορική εκτύπωση και εφαρμογές συσκευασίας/ετικέτας

Εφαρμογές και συστήματα ψηφιακής βαφής νήματος

Ψηφιακή εκτύπωση roll to roll με μελάνια reactive 

Ψηφιακή εκτύπωση σε έτοιμο ένδυμα με μελάνια pigment

Η Xerox εξελίσσει την τεχνολογία inkjet 
με τη νέα, καινοτόμα πρέσα Baltoro HF
Η πρώτη πρέσα στην κατηγορία της που αξιοποιεί την αυτοματοποιημένη νοημοσύνη 
και αποδίδει πραγματική HD ποιότητα εικόνας.

Η  Xerox παρουσιάζει την πρέσα Inkjet Baltoro™ 
HF, μια παραγωγική πρέσα κομμένου φύλλου 
που επιτρέπει στους πελάτες να εκτυπώνουν 

εργασίες μεγάλου όγκου και υψηλής ποιότητας, καταλό-
γους και έντυπα για direct mail, με μία μόνο πρέσα και με 
εξαιρετική παραγωγικότητα και ποιότητα εικόνας. 

«Σχεδιάσαμε το Baltoro HF αξιοποιώντας τα καλύ-
τερα στοιχεία των inkjet τεχνολογιών iGen και High 
Fusion. Το αποτέλεσμα είναι μια επαναστατική πλατ-
φόρμα που επεκτείνεται στο εμπορικό περιβάλλον 
εκτύπωσης και υποστηρίζει υψηλής ποιότητας πα-
ραγωγή με οικονομικά χαρακτηριστικά παρόμοια με 
αυτά της offset εκτύπωσης», δήλωσε η Tracey Koziol, 
αντιπρόεδρος Global Offerings της Xerox. «Σχεδιάζο-
ντας και κατασκευάζοντας το  Baltoro HF από το πλαί-
σιο ως τα μηχανικά μέρη, μας δίνει τη δυνατότητα να 
μπορούμε να εξελίσσουμε συνεχώς την πλατφόρμα, 
με γρήγορους ρυθμούς».

Με την καινοτομία στον πυρήνα του, το Baltoro HF εί-
ναι η μοναδική πρέσα στο ‘entry level’ που χρησιμοποιεί 
αυτοματοποιημένη νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση 

και διατήρηση του χρώματος και της ποιότητας της ει-
κόνας, καθώς και για αυτόματες διορθώσεις σε πραγ-
ματικό χρόνο. Η αυτοματοποιημένη νοημοσύνη της 
πρέσας, σε συνδυασμό με το μελάνι High Fusion και τις 
inkjet κεφαλές Xerox High Fusion W-Series, προσφέρουν 
εξαιρετική ποιότητα εικόνας, με πραγματικά υψηλή ευ-
κρίνεια 1200 x 1200 dpi, χωρίς την ανάγκη για προετοι-
μασία των μέσων με προπαρασκευαστικά διαλύματα ή 
προεπιστρώσεις. Αφαιρώντας την ανάγκη για αυτή την 
προετοιμασία, μειώνεται το μέγεθος της πρέσας, η κατα-
νάλωση ενέργειας αλλά και το συνολικό κόστος κτήσης, 
ενώ παράλληλα αυξάνεται η παραγωγικότητα.   

Η πρέσα Baltoro HF προσφέρει και επιπρόσθετα πλε-
ονεκτήματα που εξοικονομούν χρόνο. Η ταχύτητά της, 
σε συνδυασμό με την πιο πλατιά εκτυπώσιμη επιφά-
νεια της κατηγορίας της, δίνει την δυνατότητα στην 
πρέσα να αυξήσει την παραγωγικότητα για τον πελάτη 
πάνω από 115%. Σε ό,τι αφορά στη χρήση, το Xerox 
FreeFlow Core αυτοματοποιεί τη χρονοβόρα διαδικα-
σία της προεκτύπωσης, ενώ το Xerox FreeFlow Print 
Server επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν νέες 
εργασίες ενώ η πρέσα λειτουργεί. 
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Μ εριμνώντας για μια κοινωνική ομάδα που 
αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο στις καθημε-
ρινές αγορές, όσο και στη μετέπειτα διαχεί-

ριση των προϊόντων στο σπίτι, η Condito προχώρησε 
στο σχεδιασμό πρωτοποριακών συσκευασιών μου-
στάρδας. Οι νέες συσκευασίες φέρουν, στο κάτω μέ-
ρος τους, την ονομασία του προϊόντος σε γραφή Braille 
(σύστημα γραφής κι ανάγνωσης τυφλών), στην ελληνι-
κή και αγγλική γλώσσα (Μουστάρδα & Mustard) καθώς 
και το όνομα της Condito. Μέσω της πολύτιμης βοήθει-
ας των μαθητών και των καθηγητών του ΚΕΑΤ (Κέντρο 
Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών), μελετήθηκε 
σε βάθος η ορθή διατύπωση των λέξεων, όπως επίσης 

το πάχος και οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων για 
την ευκολότερη ανάγνωση τους.

Προστέθηκε επίσης, ανάγλυφη απεικόνιση προτάσε-
ων σερβιρίσματος στο επάνω μέρος της συσκευασίας 
προκειμένου να εμπνεύσει σε όλους τους καταναλω-
τές, ιδέες και γαστρονομικούς συνδυασμούς με την 
αγαπημένη τους μουστάρδα.

Οι πρωτοποριακές για την ελληνική αγορά τροφίμων 
(και όχι μόνο) αλλαγές, πραγματοποιήθηκαν πιλοτικά 
στην κλασική σειρά μουστάρδας Condito, με γνώμονα 
την ενσωμάτωσή τους και στις υπόλοιπες συσκευασίες 
των προϊοντικών γραμμών της εταιρείας.

Λίγα Λόγια για την Εταρεία 
H  GAFS Kartong, κορυφαία εταιρεία συσκευασίας που 

ιδρύθηκε στη Σουηδία το 1947, ήταν μία από τις πρώ-
τες επιχειρήσεις που αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες του 
Highcon Euclid όταν το εγκατέστησαν το 2014.

Η τρίτη γενιά αυτής της οικογενειακής επιχείρησης 
προμηθεύει όλες τις μεγάλες βιομηχανίες, με πελάτες 
που κυμαίνονται από μικρές εταιρείες παραγωγής έως 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η αποδοτικότητα καθώς 
κι η ποιότητα αυτής της μικρής επιχείρησης, οφείλονται 
στην εξαιρετική της οργάνωση και στο εξιδεικευμένο 
προσωπικό της.

Η επένδυση στο Highcon Euclid ήταν το επόμενο βήμα 
για την GAFS, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για μικρές 
παραγωγές, καθώς και της έμφυτης προσπάθειάς τους 
για καινοτομία και δημιουργικότητα.

Η Πρόκληση
Ένα δημιουργικό γραφείο προσέγγισε την Gafs επιθυ-

μώντας να δημιουργήσει μια μοναδική πρόσκληση για 
το άνοιγμα μιας νέας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Audi 
στο Halmstad στη δυτική ακτή της Σουηδίας.

Το δημιουργικό γραφείο ήθελε βοήθεια για να σχεδιά-
σει ένα κουτί το οποίο θα έστελνε με την πρόσκληση κι 
ένα μπρελόκ Audi. Ο σχεδιασμός έπρεπε να χαρακτηρί-
ζεται από απλότητα και στυλ.

Η Λύση
Η Gafs είδε την ευκαιρία στις δυνατότητες του Highcon 

Euclid για να κάνει το κουτί ακόμα πιο ελκυστικό με τις 
δικές τους δημιουργικές ιδέες.

Σύμφωνα με τον Lasse Svärd, Διευθυντή Πωλήσεων 
της Gafs και συνιδιοκτήτη: "Αυτή η περίπτωση είναι ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα μιας μικρής παραγωγής. Επειδή 
πρόκειται για ξεχωριστή καμπάνια, η πρόσκληση συνέ-
βαλε άμεσα στην επιτυχία της εκδήλωσης. Η συσκευα-
σία δώρο θα διαφυλαχθεί για αρκετό χρονικό διάστημα 
ως τρόπαιο για τους λίγους που το έλαβαν."

Οι ψηφιακές μηχανές κοπής και πίκμανσης Highcon 
Euclid αντικαθιστούν μια σύνθετη, δαπανηρή και αργή 
διαδικασία κατασκευής και στησίματος της δουλειάς, με 
ψηφιακό σύστημα ελέγχου, παρέχοντας βελτιωμένη ικα-
νότητα ανταπόκρισης, ευελιξία σχεδιασμού κι αυξημένη 
αποδοτικότητα. Με βάση την τεχνολογία της Highcon, 
το Euclid αντιμετωπίζει τις σημερινές επιχειρηματικές 
προκλήσεις κι ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες 
ανάπτυξης. Επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα συσκευασιών 
κι εμπορικών εφαρμογών εκτύπωσης να ανταποκρί-
νονται με τις λύσεις μεταβλητής δυνατότητας κοπής 
(Variable Cutting Data) και το Web-to-Pack.

Το “Start Engine HSTD” ήταν το εμπορικό σήμα της εκ-
δήλωσης κι η πρόσκληση προσαρμόστηκε ώστε να ται-
ριάζει με το Euclid. Χρησιμοποίησαν μαύρα υλικά flute, 
για να δώσουν μια μοναδική αίσθηση χωρίς γραφικά και 
την ανθεκτικότητα να αντέχουν στη μεταφορά χωρίς 
άλλη προστασία. Η λεπτή κοπή και χάραξη στο μαύρο 
υλικό ανέδειξε την αποκλειστικότητα και το κύρος.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασίες μουστάρδας
με γραφή Braille
από την Condito

Gafs Kartong 
Traditional packaging
with a twist
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Η  ICON Systems μέλος του ομίλου εταιρειών 
Acmon, ολοκληρώνει το μεγαλύτερο έργο διακί-
νησης και παλετοποίησης χαρτοκιβωτίων στην 

Ελλάδα. Το έργο πραγματοποιήθηκε για την ΜΕΓΑ Α.Ε., 
η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές 
μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.

Στο εργοστάσιο της ΜΕΓΑ Α.Ε. στις Αχαρνές, παράγεται 
και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια μια ευρύτατη γκάμα 
προϊόντων. Η ανάγκη που προέκυψε μετά από μεγάλη 
επέκταση στο παραγωγικό και αποθηκευτικό τομέα του 
εργοστασίου, ήταν η παραλαβή και η ασφαλής μεταφο-
ρά των συσκευασμένων σε χαρτοκιβώτια προϊόντων από 
δώδεκα γραμμές παραγωγής σε διαφορετικά κτίρια, σε 
συγκεκριμένο χώρο που μας διατέθηκε εντός του χώρου 
Αποθήκευσης με σκοπό την αυτόματη παλετοποίηση.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα διακίνησης και πα-
λετοποίησης σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το 
εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς της ICON.

Το σύστημα είναι εναέριο με συνολικό μήκος μεταφο-
ρικών ταινιών και ραουλοδρόμων άνω των 600 μέτρων 
και τροφοδοτείται από δώδεκα αναβατόρια. Τα  χαρτο-
κιβώτια φθάνουν σε δύο σταθμούς παλετοποίησης με 
ταχύτητα 40χαρ./min ανά σταθμό όπου με κατάλληλα 
3D scanners γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος και στη συνέ-
χεια με τη χρήση bar code readers και με sorter του οί-
κου Intralox γίνεται ο διαχωρισμός αυτών ανά κωδικό. 

Τέσσερεις (4) ρομποτικοί βραχίονες του οίκου KUKA με 
ειδικά σχεδιασμένες αρπάγες αναλαμβάνουν την παλε-
τοποίηση και στη συνέχεια κεντρικό σύστημα περιτύλι-
ξης και τοποθέτησης γωνιών του οίκου Robopac τυλίγει 
τις παλέτες. Τέλος, η χρήση αισθητήρων και καμερών 

αυτόματης καταγραφής εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότη-
τα των προϊόντων.

Οι υψηλές απαιτήσεις της εφαρμογής σε αξιοπιστία 
και ταχύτητα, οδήγησαν στην επιλογή συστημάτων και 
υλικών του οίκου Siemens για την υλοποίηση του αυτο-
ματισμού, του βιομηχανικού δικτύου ασύρματης επικοι-
νωνίας (Profisafe), τον έλεγχο κίνησης υψηλής ακρίβειας 
και τα συστήματα ελέγχου ασφαλείας μηχανών (Safety). 

Όλα τα μηχανήματα της γραμμής συσκευασίας είναι 
κατασκευασμένα με γνώμονα την ασφάλεια του χρή-
στη, καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουρ-
γούν. Για την επίτευξη της αξιοπιστίας των λειτουργιών 
ασφαλείας και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας χρη-
σιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο λογισμικό της Siemens, 
Safety evaluation tool. 

Σε όλες τις φάσεις του έργου, από την μελέτη μέχρι και 
την υλοποίησή του, η ICON Systems, μέλος του ομίλου 
εταιρειών Acmon πιστοποιημένος Siemens Solution 
Partner συνεργάστηκε άψογα με ομάδα εξειδικευμένων 
μηχανικών της Siemens.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί απόδειξη της εξειδί-
κευσης της ICON στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων ηλε-
κτρομηχανικών έργων και της δυνατότητας παράδοσης 
αυτών σε προσυμφωνημένο χρόνο και προϋπολογισμό.

Κ αθώς αποτελείται από μια ενιαία δομή από ανο-
ξείδωτο ατσάλι AISI 304/316 και έχοντας όλα τα 
εξαρτήματά της ήδη συνδεδεμένα, το σύστημα 

ζυθοποίησης είναι έτοιμο προς λειτουργία, αφού συνδε-
θεί με τη γραμμή του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού ή/
και του φυσικού αερίου.

Η συσκευή Brewhouse ενιαίας δομής περιλαμβάνει δο-
χείο σακχαροποίησης/βρασμού/φυγοκέντρησης, δοχείο 
φιλτραρίσματος, δοχείο ζεστού υγρού και εναλλάκτη ψύ-
ξης, ενώ επιτρέπει τη σύνδεση και άλλου δοχείου για την 
παρασκευή διπλών παρτίδων.

Κατάλληλη για την παρασκευή όλων των ειδών μπύρας, 
ο χειρισμός του συστήματος ζυθοποίησης είναι φιλικός 
προς το χρήστη, απλός και δεν απαιτεί επιπλέον εργασία 
κατά τη μετακίνηση ή την αντικατάστασή της.

Η διαδικασία της επανακυκλοφορίας του γλεύκου μέσα 
από το τοίχωμα και σε επίπεδο χαμηλότερο από το υγρό 
και η δυνατότητα μεταφοράς από το κατώτερο τμήμα 
που περιορίζει το ενδεχόμενο οξείδωσης του γλεύκου, σε 
συνδυασμό με το φιλτράρισμα που πραγματοποιείται σε 
ανεξάρτητο δοχείο, εγγυώνται την υψηλή αποτελεσματι-
κότητα αυτού του συστήματος ζυθοποίησης.

Το έργο στη ΜΕΓΑ Α.Ε αποτελεί 
σημείο αναφοράς στην Ελληνική 
και Ευρωπαϊκή Αγορά

Compact-Brau 2,5 HL 
Το σύστημα ζυθοποίησης Compact-Bräu Brewhouse 2,5, 5 ή 10 hl. είναι το ιδανικό 
μοντέλο για μικροζυθοποιίες και μπιραρίες-ζυθοποιίες που θέλουν να κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα στον κόσμο της χειροποίητης μπύρας, αλλά και για ιδιοκτήτες 
οινοποιείων, αγροκτημάτων, εταιρειών παρασκευής ποτών και εστιατορίων που 
θέλουν να διαφοροποιήσουν την υπάρχουσα επιχείρησή τους.
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Το Νοέμβριο 2019 οι επαγγελματίες
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Logistics,
των Εμπορευματικών Μεταφορών
& του Επαγγελματικού Οχήματος ξανασυναντιούνται

Δ υναμικά, με έμφαση στις ανάγκες του επαγγελ-
ματία που ασχολείται με τον κλάδο της Εφοδι-
αστικής Αλυσίδας, τις υπηρεσίες Logistics, τις 

Εμπορευματικές Μεταφορές, αλλά και το Επαγγελματικό 
Αυτοκίνητο, συνεχίζονται από την O.mind Creatives οι 
προετοιμασίες της η 7η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθε-
σης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και της 2ης Cargo 
Truck & Van, που θα διεξαχθούν 9-10-11 Νοεμβρίου 2019 
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στα Σπάτα.

Η έκθεση, στην 7η διοργάνωσή της, είναι πιο πλήρης 
από ποτέ. Περί τους 300 εκθέτες που προσφέρουν 
υπηρεσίες logistics και μεταφορών, αυτοματισμούς 
αποθηκών, τεχνολογίες για Industry 4.0 & Logistics 4.0, 
θα συναντηθούν στο Hall 3 του εκθεσιακού κέντρου 
Metropolitan Expo, ανεβάζοντας τον πήχη για την αγο-
ρά supply chain & logistics, με εθνικές και διεθνείς συμ-
μετοχές.

Στο Hall 4 του εκθεσιακού κέντρου, όλα τα μεγάλα 
ονόματα του Επαγγελματικού Οχήματος, θα εκθέσουν 
τράκτορες, νέα μοντέλα, van και vanette για αστική με-
ταφορά, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού αναμένεται να 
συγκεντρώσουν τα νέα Ηλεκτροκίνητα Επαγγελματικά 
Μοντέλα, αλλά και οι υπηρεσίες Leasing για επαγγελ-

ματικούς στόλους οχημάτων, που αποτελεί και την νέα 
τάση στην αγορά truck & van.

Παράλληλα, και στα δύο εκθεσιακά Hall, όπως και στην 
Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα, θα διεξάγονται ταυτό-
χρονα τα πολυσυνέδρια LOGI.C, υπό τον συντονισμό 
του Supply Chain & Logistics magazine, με την συνερ-
γασία φορέων, εταιρειών, ινστιτούτων του ευρύτερου 
κλάδου Supply Chain – Logistics – Μεταφορών.

Ενεργή και ανανεωμένη θα είναι και η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα B2B συναντήσεων για εκθέτες και επισκέ-
πτες, ενώ η μεγάλη διεθνής προβολή που έχει λάβει 
η έκθεση από την συμμετοχή της o.mind Creatives σε 
πλήθος πολυεθνικών events (IFFA, Logimat, Transport-
Logistic, SIL, Warehouse Tech Event Middle East) , 
προοιωνίζεται μια δυναμική διοργάνωση, με σημαντι-
κές συμμετοχές εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, 
launching νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επί-
σημο διαδικτυακό τόπο της Έκθεσης www.sce.gr 

Πιο δυναμική από ποτέ η 7η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης 
«Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», και της «Cargo Truck & Van» το 
Νοεμβρίου 2019 στο Metropolitan Expo
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R ecycling of steel packaging in Europe has hit 
an all-time high of 80.5%, according to figures 
issued by APEAL, the Association of European 

Producers of Steel for Packaging.

This record rate, which represents data from 2017, 
confirms steel as Europe’s most recycled primary  
packaging material. It also indicates the industry has 
met and even exceeded one of its key sustainability 
goals – a 80% recycling rate in Europe by 2020 - three 
years ahead of schedule. 

Alexis Van Maercke, secretary general of APEAL, 
said: “With 100% of the separately collected steel 
packaging being recycled into new steel products, 
these figures further reinforce the fact that steel is the 
best placed of all packaging materials to reach the 
higher recycling targets proposed by the revision of 
the Packaging and Packaging Waste Directive in the 
context of the Circular Economy package.

“This is another major achievement for the indus-
try, and sends a loud and clear message to brands, 
manufacturers and retailers that it is high time more 
emphasis was placed on this tried, tested and sustain-
able packaging solution.”

As well as being the most recycled primary pack-
aging material in Europe, steel is a permanent mate-
rial that can be infinitely recycled without any loss of 
quality. Worldsteel estimates that 75% of steel prod-
ucts ever made are still in use today.

Recycling steel packaging reduces emissions and 
helps to save natural resources such as iron ore, coal 
and limestone. In addition, its portion size versatility, 
long shelf-life and ambient storage qualities reduce 
food waste and energy consumption.

For more information, please visit
www.steelforpackaging.org.

Record recycling means steel 
packaging hits its own industry target 
in Europe three years early 

Ο δρόμος για την εμπορική επιτυχία απαιτεί έναν συνδυασμό καλής στρατηγικής  
και σωστού εξοπλισμού.

Στη Labelexpo Europe 2019, δείτε εκατοντάδες ζωντανές παρουσιάσεις των 
τελευταίων καινοτομιών, εξετάστε την πιο εξελιγμένη συλλογή τεχνολογιών 
εκτύπωσης ετικετών και συσκευασιών, και αποκτήστε όσα χρειάζεται η  
επιχείρησή σας για να πετύχει.

Εξερευνήστε τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση εκτυπώσεων  
ετικετών και συσκευασιών του κόσμου και προχωρήστε  
δέκα βήματα μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Κάντε την επόμενη κίνηση - αγοράστε τα εισιτήριά σας στη διεύθυνση WWW.LABELEXPO-EUROPE.COM

4 ΗΜΕΡΕΣ 600+ ΕΚΘΕΤΕΣ

+ 9 ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
+ LABEL ACADEMY MASTER CLASSES
+ SELF-ADHESIVE LABEL MATERIALS WORKSHOP

24 - 27 September  •  Brussels

www. labelexpo-europe.com

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ  ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΑΣ

LABELEXPO EUROPE 2019 | 40Ή ΕΠΕΤΕΙΑΚΉ ΕΚΔΟΣΉ 
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S ometimes, of course, cartonboard is combined 
with other materials, either for aesthetic effect or 
to enhance the functionality of the packaging. The 

cartonboard and folding carton industry has been, and is, 
developing coatings which provide the barrier properties 
necessary, in some cases for food preservation, but which 
are also recyclable and compostable. Several board mills 
have already announced significant developments in this 
area and it is imperative that this work continues apace. 
If you’re not familiar with the progress that’s being made 
check out the websites of the Pro Carton members.

Each of the countries in Europe has its own waste 
collection system and each has differing ways of 
recycling the various materials. Brand owners and 
retailers are requesting consistent recycling standards 
across Europe and have therefore, in collaboration 
with other organisations, created their own design 
guidelines to ensure that the packaging they develop 
can indeed be recycled in practice. One such initiative 
is the “National Pact on Plastic Packaging” in France 
that includes Nestlé, Unilever, Danone and Auchan 
amongst its signatories.

This pact goes way beyond just single use plastic 
and even extends into laminate packaging including 
cartonboard laminates. This pact states that in 
the context of a 2025 timeframe and the Global 
Commitment, a package can only be considered 
recyclable if its main packaging components, together 
representing more than 95% of the entire packaging 
weight, are actually recyclable. Clearly, it is important 

to keep abreast of customers’ thinking and policy on 
these issues and respond to them appropriately.

The carton industry will continue to do its utmost 
to develop alternative coatings and barriers that 
are environmentally friendly thus ensuring that the 
we remain at the forefront of the move towards a truly 
circular economy.

www.procarton.com

Cartonboard fibres are fully 

recyclable
There is a growing expectation from consumers, brands and retailers that the 
packaging they use will be truly recycled, in order to reduce its impact on the en-
vironment. Producers of cartonboard packaging are committed to delivering on 
this expectation. Cartonboard fibres are fully recyclable, that is without question.



 ΔΕΘ  7-15/9/2019 - Helexpo, Θεσσαλονίκη

 Label Expo 24-27/9/2019 - Βρυξέλλες, Βέλγιο

 FoodTech 12-14/10/2019 - Metropolitan, Αθήνα

 Fruit Attraction 23-25/10/2019 - Μαδρίτη, Ισπανία

 Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα 9-11/11/2019 - Metropolitan – Αθήνα

AGROTICA 30/1-2/2/2020 - Helexpo, Θεσσαλονίκη

 Fruit Logistica 5-7/2/2019 - Βερολίνο – Γερμανία

Το ALL PACK HELLAS, θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά 
με το πρόγραμμα συμμετοχής του στις κάτωθι εκθέσεις και συνέδρια.

Το συμμετέχει
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2019

HELEXPO CENTER - MAROUSI
30/11 - 1/12 2019

ATHENS - GREECE

ατζέντα  Μια ματιά στις εκδηλώσεις

Label Expo 24-27/9/2019 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Fachpack 24-26/9/2019 Νυρεμβέργη, Γερμανία

FoodTech 12-14/10/2019 Metropolitan, Αθήνα

Eurasia Packaging 23-26/10/2019 Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Fruit Attraction 23-25/10/2019 Μαδρίτη, Ισπανία

Logistics & Εφοδιαστική 
Αλυσίδα

9-11/11/2019 Metropolitan, Αθήνα

Agrotica 30/1-2/2/2020 Helexpo, Θεσσαλονίκη

Fruit Logistica 5-7/2/2019 Βερολίνο – Γερμανία

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ
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TSEPAS PACK AEBE
Έδρα - Εργ.: Λ. Κατσώνη 187 - 13562, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2625350 / 2611551 Fax: 210 2612203
e-mail: info@tsepaspack.gr, Website: www.tsepaspack.gr




