EERSTE
TECHNISCHE
THEMADAG
EFTA BENELUX
“When Narrow-Web
meets Wide-Web”
EFTA Benelux is de branche-organisatie voor de
flexografische industrie van de Benelux. Één van de
pijlers van de EFTA is het creëren van een platform ten
behoeve van kennis overdracht, om dit te bewerkstelligen
organiseert de EFTA de ‘Technische Themadagen’.
Deze zijn bedoeld om (technische) kennis te delen betreft
diverse actuele thema’s binnen de flexo industrie. Hiertoe
zullen experts met varierende achtergronden een thema
behandelen, zodat een objectief beeld van het thema verkregen wordt en niet de visie van één leverancier/producent.

19 November 2020

Deelnemende bedrijven:

Etikettendrukkerij Belona BV in Oud Gastel

UTECO, W&H, BOBST, MPS,
Lombardi, Nilpeter, BASF
en Packaging Partners.

Onderstaande thema’s worden specifiek onder de aandacht gebracht
tijdens deze 1e Technical Meeting:

Het doel is twee Technische Themadagen per jaar te organiseren, één in het voorjaar en één in het najaar, telkens zal de
EFTA tijdig de datum, locatie en het thema bekend maken.

1 In welk opzicht komen Narrow-Web en Wide-Web steeds nader tot elkaar, wat is de

Programma
11.00 -12.30 uur
Inloop met broodje/koffie/thee/drankje
12.30 - 12.45 uur
Opening door dagvoorzitter
12.45 - 13.15 uur
Voorstelronde door 7 deelnemende bedrijven
13.15 - 15.30 uur 	Technisch debat over vier onderstaande
onderwerpen tussen 7 deelnemende
bedrijven en deelnemers
15.30 - 15.35 uur
Afsluiting door dagvoorzitter
15.35 - 16.30 uur
Borrel en netwerken
16.30 uur
Einde

 I n welke mate kan de techniek een bijdrage leveren aan vermindering van de carbon footprint

achtergrond hier?
in flexo-druk?

 In welke mate is reeds sprake van standaardisatie, is deze al ingevoerd in het flexodruk proces?
 In welke mate is er reeds sprake van een integratie van Digitaal-drukken binnen het
Flexo-drukproces?

Entreeprijzen: € 100,- pp voor leden en € 200,- pp voor niet-leden.

Er is voldoende ruimte voor participatie van alle deelnemers.
Contactadres: www.efta.nl/aanmelden_technische_themadag

De Corona-maatregelen zijn en blijven van kracht.

