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Kulcsfontosságú a folyamatos fejlődés, mivel a hazai ipar csak úgy tud lépést tartani a külföldi
élelmiszeripari feldolgozó és előállító vállalkozásokkal, ha aktívabb innovációs tevékenységet folytat
a jövőben.
A legkorszerűbb csomagolástechnológiák alkalmazása hozzájárul a vállalkozások
versenyképességének növeléséhez, erősítéséhez mind a magyar, mind a külpiacokon.

A fogyasztói igények bővülése és az egyre jobban kiéleződő piaci verseny rákényszeríti a
vállalkozásokat – mérettől függetlenül – arra, hogy a piaci szerepük megtartása és jobb pozicionálása
érdekében változtassanak az eddigi megszokott termelési folyamataikon és vezetési szemléletükön.
A piaci versenyben ráadásul az idő is egyre meghatározóbb tényezővé vált.
A vállalatok leginkább a költségek csökkentésére és a termelés bővítésére fókuszálnak, miközben
megfeledkeznek többek között a technológia és a munkaerő fejlesztéséről, vagy éppen a
humánerőforrás tudásszintjének növeléséről.
Ennek szellemében a NAK fontosnak tarja, hogy minél több élelmiszeripari tevékenységhez
kapcsolódó területre kiterjedően tudjon jól hasznosítható információkat nyújtani tagjainak, így a
2018. és 2019. évre tervezett rendezvényeit az iparági sajátosságok figyelembevételével szervezi. A
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kamara a rendezvényeken keresztül átadott szakmai lehetőségeket és innovatív megoldásokat olyan
összeállításban osztja meg tagjaival, hogy azt minél többen és hatékonyabban tudják saját
területükön hasznosítani. A témák mindegyike alapvető jelentőségű és megjelenik egy vállalkozás
stratégiájának kialakításában.
Az „Együtt az élelmiszeriparért” konferenciasorozat első eseménye „Csomagolásfejlesztés az
élelmiszeriparban” címmel 2018. november 8-án, Budapesten lesz, a Rubin Wellness & Conference
Hotelben, amelyre a kamara valamennyi élelmiszer-előállító tagját szeretettel várja.
A rendezvény keretein belül átfogó képet kaphatnak a csomagolásfejlesztési folyamatról az
alapanyag kiválasztásától egészen a késztermék polcon megjelenéséig.
A témák között kiemelt szerepet kapnak a csomagolással kapcsolatos szabályozások és irányelvek,
az eltarthatósági szempontok fontossága, az innovatív csomagolástervezés és dizájn trendek,
valamint a tanúsítási és egyéb vizsgálati feltételeknek megfelelés.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Az előadásokat tartalmazó
meghívó és a regisztrációs link itt [1]érhető el.
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