
 Místo konání: Konferenční sál Hotel Kraví Hora
    Bořetice 510
    www.kravihora.cz

 Vložné  činí pro členy CFTA 2 700,- Kč
   pro nečleny CFTA  3 200,- Kč
Ve vložném je zahrnuta cena obědu a večeře, občerstve-
ní, pronájem sálů, organizační a technické náklady, 
simultánní tlumočení, zpracování souhrnu přednášek.

 Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je 
zajištěna prostřednictvím CFTA v Hotelu Kraví Hora 
a v Penzionu pod Kraví Horou.
Platbu za ubytovací službu si uskuteční každý účastník 
individuálně v hotovosti nebo platební kartou přímo 
v recepci hotelu.
Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce 
z důvodu upřesnění rezervace a považujte je za závazné! 
Poplatky za storno ubytování hradí přihlášený účastník 
konference.
      
 Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají 
možnost pronájmu stolu v předsálí za: 5 000,- Kč

 Poplatek  za vložné i prezentaci poukažte na konto 
Společnosti tisku IČ: 00539821, DIČ: CZ00539821

Komerční banka Praha1, Spálená 51
číslo účtu 51335011/0100
IBAN CZ2601000000000051335011
variabilní symbol: 221116
Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově při 
registraci před konferencí. Pokladní doklad je zároveň 
daňovým dokladem.
Společnost tisku není plátcem daně z přidané hodnoty.

 Přihlášky na konferenci, případně stolu zašlete     
e-mailem nebo urychleně poštou nejpozději do

14. 11. 2016

 Informace: Ludmila Belicová, tajemnice CFTA
 e-mail: l.belicova@seznam.cz, tel.: 777 313 897

ORGANIZAČNÍ POKYNY PROGRAM KONFERENCE
Přihlašujeme závazně na konferenci

PŘIHLÁŠKA

paní (pana) ........................................................
 ........................................................
 ........................................................
 ........................................................

Firma:           ..........................................................
IČ / DIČ:      ..........................................................

Kontaktní osoba:     .............................................
Telefon:            .............................................
e-mail:            .............................................

Požadujeme zajištění ubytování v Hotelu Kraví Hora
Prosím zaškrtněte       ano         ne
od 22. do 23. 11. 2016 / 1 noc
od 21. do 23. 11. 2016 / 2 noci

Vložné celkem ..........................Kč
 bylo uhrazeno dne .....................

Z účtu č.: ...............................................................

Podpis, razítko

09.00–10.00 Prezence

10.00 Zahájení konference
 (Vladimír Bourek, předseda CFTA)

 Novinky na Drupě z pohledu technologického centra DFTA
 Videoprezentace (Martin Dreher, DFTA, Německo)

 Otázka nestojí, jestli si koupit digitální tiskový stroj.
 Otázka je pouze kdy!
 (Martin Bělík, DATALINE Praha)

 Technologie aniloxů Zecher:
 dokonalá cesta k optimalizaci vašeho tisku a nákladů
 (Svetlana Hatton, Zecher GmbH, Německo)

11.30–12.00 Přestávka, občerstvení

12.00 Nové způsoby montáže tiskových štočků
 poloautomatickým a plně automatizovaným zařízením
  (Mihut Vrabie, AV Flexologic B.V., Holandsko)

 Nové technologie mytí tiskových návleků, rastrových
 návleků a dílů tiskových strojů – mytí automatickým
 zařízením – in-line
 (Mette Laursen, Flexo Wash, Dánsko)

13.00–14.00 Oběd

14.00 Vývoj flexa po Drupě
 (Petr Zika, Digitisk s.r.o., Praha)

 Krátký návod a cíle digitálního workflow barvy
 v obalovém průmyslu
 (Malgorzata Lososová, X-Rite Europe GmbH, Vyškov)

15.00–15.30 Přestávka, občerstvení

15.30 KBA – Flexotecnica NEO XD LR – flexibilní „hybridní“
 tiskový stroj pro všechny současné technologie
 flexotisku 
 (MariaCostantino, KBA – Flexotecnica, Itálie)

 Budoucnost tisku obalů
 Videoprezentace (Martin Dreher, DFTA, Německo)

16.30–17.00 Diskuze a ukončení konference

19.00  Společenský a diskuzní večer ve vinném sklípku

 Individuální konzultace s přednášejícími
 a se zástupci prezentujících se firem

Odborný garant: Vladimír Bourek
Konferenci moderuje: Martin Bělík

22. 11.

 

23. 11.
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