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Vážení obchodní přátelé,

máme za sebou úspěšný veletrh obalů a obalových technologií Embax, na kterém 
se zúročila naše dosavadní práce. Jsme rádi, že jsme se s Vámi mnohými na vele-
trhu setkali osobně a že jste viděli výsledky našeho snažení. Zúčastnili jsme se 
jedinečného projektu praktické ukázky balicí linky Packaging Live, který byl jas-
nou ukázkou toho, že se nebojíme spolupráce. Nyní, po veletrhu, nás čeká další 
mravenčí práce, která povede k oboustranné spokojenosti Vás, našich obchod-
ních partnerů a společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a krásné jarní dny.

Expozice naší společnosti měla na veletrhu Embax velký 
úspěch. Předvedli jsme návštěvníkům nejzajímavější kousky 
z naší nabídky, mohli si sami ověřit kvalitu tisku a od našich 
obchodních zástupců dostali vyčerpávající informace. V ter-
mínu 2.-5. března se nám díky účasti na veletrhu podařilo posílit 
přátelské vztahy s obchodními partnery a získat množství uži-
tečných kontaktů. 

Divácky nejatraktivnější částí veletrhu Embax byla bezesporu 
ukázka balicí linky v praxi – Packaging Live. Do tohoto programu 
jsme zapojili tiskárny Markem-Imaje, konkrétně termotransfero-
vou tiskárnu SmartDate 5 na potisk folie datem spotřeby, dále 
novinku - tiskárnu velkých znaků 5800 pro přímý potisk kartonů 
a rovněž kontinuální ink-jety 9020 a 9040 pro tisk čárových 
kódů a výrobní šarže ve vysokých rychlostech. Hlavním kladem 
této prezentace byla názorná ukázka snadné integrace tiskáren 
do výrobní linky, a to nejen do linky na balení a potisk potravinář-

ských výrobků, ale například kosmetických nebo farmaceutických výrobků. 
Naše společnost ale především ukázala, že je schopná účastnit se projektu, 
který spojuje firmy s cílem přinést návštěvníkům veletrhu opravdu zajímavý 
program nad rámec vlastní expozice. 

Pro odbornou veřejnost a novináře jsme připravili tiskovou konferenci 
a několik seminářů na téma „Snadná integrace do výrobních linek – prů-
myslové značení“. Téma seminářů vhodně doplňovalo samotnou balicí linku 
Packaging Live a mezi hosty byli i odborníci z Vysoké školy báňské – Ostrav-
ské univerzity. O účasti společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM refero-
vala odborná média i deník Právo, objevili jsme se v tiskové zprávě Veletrhů 
Brno a na novém odborném serveru www.eznaceni.cz.
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