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EMBALLAGE PARIS, PLNOU PAROU VPŘED V ÉŘE VÝZNAMNÝCH ZMĚN!
S novým postavením, novou značkou, novým místem a novým obsahem veletrh ALL4PACK
Emballage Paris vede svou revoluci!
ALL4PACK Emballage Paris se nyní profiluje jako referenční a nepostradatelná veletržní událost na
konci roku (od 21. do 24. listopadu 2022 – pařížské severní výstaviště Villepinte), jako přední
mezinárodní veletrh udržitelných obalů a intralogistických řešení, který zahrnuje celý výrobní
proces včetně strojů. Cílem akce je být zdrojem inspirace a podpořit všechny aktéry
v odvětví tváří v tvář současným i budoucím výzvám, a to prostřednictvím objasnění legislativních
změn a předpisů a zdůraznění nejodpovědnějších inovací.

Nové postavení podporované celým ekosystémem
Úbytek neobnovitelných zdrojů, omezená recyklovatelnost, emise skleníkových plynů: obalové
hospodářství čelí mnoha výzvám a musí být proaktivní. ALL4PACK Emballage Paris vyzývá
vystavovatele a návštěvníky, aby se stali vůdčí silou těchto změn a podíleli se na přechodu
k udržitelnějším inovativním řešením. Tuto transformaci, kterou očekává většina zainteresovaných
stran, podporuje a doprovází celý ekosystém.
Proto společnost ALL4PACK Emballage Paris zřídila Odborný výbor pro obalové hospodářství s cílem
reflektovat tento neustále se vyvíjející stav a lépe rozpoznat aktuální očekávání uživatelů obalů.
Výbor je složen z odborníků z některých největších významných mezinárodních skupin v různých
odvětvích (CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK, COCA COLA, CITEO, DECATHLON, GROUPE BEL, LÉA
NATURE, L'ORÉAL, PROCTER & GAMBLE). Kromě toho se výstava opírá o podporu mnoha historických
i nedávných partnerů, jako jsou CONSEIL NATIONAL DE L'EMBALLAGE, GEPPIA, SECIMEP, PÔLE
EMBALLAGE BOIS, ELIPSO, NVC...

Nové postavení schválené vystavovateli
ALL4PACK Emballage Paris, jako mezinárodní veletrh s univerzálním zaměřením, nabízí komplexní
nabídku (balení, zpracování, tisk, intralogistika) zahrnující veškerá obalová a strojní řešení pro
všechna průmyslová odvětví. K dnešnímu dni se očekává 1 300 vystavovatelů, z toho přibližně 50 %
ze zemí mimo Francii. Nyní je již 86 % plochy stánků rezervováno. Účast na veletrhu potvrdila řada
předních firem, např. ATLANTA STRETCH, AUER, BFR SYSTEMS, DOMINO, FILPACK, FRANPACK,
FROMM, G. MONDINI, GETRA, GOGLIO, ISHIDA, KRONES, MARCHESINI, MARKEM-IMAJE, MOM,
NEWTEC BAG PALLETIZING, ROBOPAC, SEW, SHOELLER ALLIBERT, SIDEL, SONCINI, TOSA, ULMA,
UNISTA...

Nové uspořádání pro snadnější návštěvu
Další novinkou je, že veletrh ALL4PACK Emballage Paris se v roce 2022 bude konat v halách 4 a 5A
pařížského severního výstaviště Villepinte.

Toto nové umístění, které je kompaktnější a obsahuje dvě sousedící haly, umožní lepší rozložení
výstavních sektorů (Obaly a kontejnery pro všechny trhy/Suroviny, spotřební materiál - Multioborové
procesní a balicí stroje/Označování, kódování - Manipulační/sekundární a terciární balicí a přepravní
stroje - Tisk, balení, zpracování, etikety).
Očekávaným 66 000 návštěvníkům (z toho 35 % mimo Francii) umožní umístění hal plynulejší
návštěvu a díky speciálním funkčním zónám v každé z nich návštěvnost rovnoměrněji rozloží.

Bohatý obsah pro dekódování trendů a inovací
Nový ročník veletrhu ALL4PACK Emballage Paris, který se důsledně zaměřuje na řešení pro
budoucnost a inovace, nabídne bohatý obsah a řadu speciálních funkcí a zajímavostí:
• Na fóru Objective Zero Impact, této jedinečné hybridní akci, která chce být platformou pro
výměnu zkušeností a think tankem, se setkají aktéři udržitelných změn. Přítomné začínající
podniky navrhnou inovativní a agilní řešení pro balení a údržbu: nové materiály, opakovaně
použitelné a propojené kontejnery, nástroje pro programování robotů...
• V rámci ALL4PACK Innovations se bude konat soutěž Innovation Awards 2022, do které se bude
možné přihlásit začátkem května. Tento inspirativní, perspektivní a kreativní prostor bude
dešifrovat trendy a umožní návštěvníkům prostřednictvím vítězů soutěže objevit poslední inovace
v odvětvích, která výstava pokrývá. V roce 2018 bylo do soutěže přihlášeno více než 300 výrobků
a členové poroty, specialisté na obaly a intralogistiku (novináři, odborníci a designéři), vybrali 46
inovací. V oblasti ALL4PACK Innovations se představí také vítězové dalších soutěží reprezentující
mezinárodní a evropské trendy: L'Oscar de l'Emballage, SIAL Innovation, De Gouden Noot,
Emballé 5.0...
• ALL4PACK Live Content nabídne během čtyř dnů veletrhu bohatý a komplexní program přednášek
a setkání u kulatých stolů, které se budou zabývat hlavní problematikou odvětví: ekologií,
technologiemi, společenskými otázkami, novými návyky francouzských i mezinárodních
spotřebitelů. Přednášky poskytnou účastníkům možnost lépe pochopit, analyzovat a dešifrovat
trendy, budoucí řešení, předpisy a nové normy.
Všechny přednášky budou zdarma, přístupné všem a živě tlumočené (francouzština/angličtina).

O ALL4PACK Emballage Paris
Veletrh ALL4PACK Emballage Paris 2022 se bude konat na pařížském severním výstavišti Villepinte od 21. do 24. listopadu.
ALL4PACK Emballage Paris je mezinárodní všeobecný veletrh, který se koná každé dva roky. Tato akce bezpochyby udává
trendy v ekosystému obalů a intralogistiky. Současným posláním přehlídky je podpořit profesionály v reakci na nebývalou
revoluci a postavit se novým ekologickým výzvám, kterým odvětví čelí. Za tímto účelem veletrh sdružuje veškeré inovace,
trendy a odborné znalosti ve službách uživatelských odvětví. Nabízí globální přístup ke konkrétním, udržitelným
a odpovědným řešením výkonnostních otázek profesionálů v sektoru včetně balení, strojů a logistiky. Na této jedinečné
výstavě se setkávají vrcholní představitelé s rozhodovací pravomocí z 11 průmyslových odvětví, a to potraviny, krása
a hygiena, spotřební zboží, kapitálové zboží, nápoje a tekutiny, distribuce a elektronický obchod, luxusní zboží, farmacie
a zdravotnictví, služby, doprava a logistika a další multioborová odvětví.
V roce 2018 se výstavy zúčastnilo 1 300 vystavovatelů včetně 49 ze zemí mimo Francii a 66 000 odborníků, z toho 35 %
zahraničních.
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