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Windmöller & Hölscher, producent maszyn i urządzeń do produkcji 
i przetwarzania opakowań giętkich, w dniach 24 i 25 czerwca 
br. zorganizował swoje pierwsze wirtualne targi. Ich celem była 
premierowa prezentacja technologii i produktów, których debiut 
rynkowy pierwotnie planowany był na targi branżowe Interpack 
i drupa; wydarzenia te z powodu pandemii zostały przełożone na 
wiosnę 2021 r. Wirtualne EXPO zakończyło się ogromnym sukce-
sem – w prowadzonych na żywo pokazach drukarek fleksograficz-
nych i rotograwiurowych, różnorodnych webinariach i spotkaniach 
online wzięło udział ponad 2 tys. gości ze 120 krajów.

Sukces pierwszego Wirtualnego EXPO 
firmy Windmöller & Hölscher

W 
celu zapewnienia wszystkim 
uczestnikom wydarzenia moż-
liwości pełnego skorzystania 
z bogatego programu targów, 

uwzględniając strefy czasowe, Wirtu-
alne EXPO odbywało się na żywo trzy 
razy dziennie. Dwa pokazy maszyn 
oraz osiem sesji technologicznych były 
transmitowane w streamingu z Centrum 
Technologicznego W&H w Lengerich 
w Niemczech, które zajmuje ponad 10 
tys. m², oraz z Akademii W&H. Ponadto 
goście z całego świata mieli możliwość 
uczestniczenia w wirtualnych sesjach 
dyskusyjnych zarówno grupowych, jak 
i indywidualnych.

Jednym z najważniejszych punk-
tów programu była prezentacja pod-
czas pracy drukarki fleksograficznej 

NOVOFLEX II, która zawiera nowe roz-
szerzenie systemu RUBY Check IoT do 
analizy danych produkcyjnych w celu 
optymalizacji procesu, oraz nowo za-
projektowanej drukarki rotograwiurowej 
HELIOSTAR II.

Webinaria zostały specjalnie dosto-
sowane do potrzeb poszczególnych 
sektorów branży, reprezentowanych 
przez drukarnie opakowań, producen-
tów folii oraz toreb przemysłowych 
i papierowych. Szczególnie duże za-
interesowanie wzbudził produkt All 
PE Pouch, który został już wcześniej 
zaprezentowany na targach K w 2019 
roku. Zawiera on wyłącznie materiały 
PE i stanowi przyjazną dla środowiska 
alternatywę dla saszetek stojących, 
które są zazwyczaj wykonane z mie-

szanki materiałów PET/PE. Podczas 
webinariów zajmowano się także innymi 
tematami związanymi z opakowaniami 
giętkimi – omawiano m.in. rozwiązania 
z zakresu obsługi rękawa do wielkofor-
matowych drukarek fleksograficznych, 
rozwiązania dotyczące druku worków 
przemysłowych, wytłaczania folii FFS 
do ciężkich worków, a także zdalnej 
obsługi i produkcji toreb papierowych 
przy użyciu maszyn z firmy Garant 
Maschinen, spółki zależnej od W&H. 
Zespół sprzedaży W&H dysponuje na-
graniami pokazów i spotkań i może je 
przekazać wszystkim zainteresowanym.

„Ostatnie miesiące były dla wszystkich 
wyzwaniem. Niemniej jednak przemysł 
opakowań giętkich działa na niezmiennie 
wysokich obrotach. Dlatego tak ważne 
było dla nas zorganizowanie Wirtualnego 
Expo. Dzięki takiej formule wydarzenia 
mogliśmy zaprezentować naszym klien-
tom nowe dostępne technologie i zasto-
sowania, które pomogą im w jeszcze 
bardziej wydajnej produkcji” – mówi Pe-
ter Steinbeck, dyrektor sprzedaży W&H.

Wirtualne EXPO zostało zrealizowa-
ne w ciągu zaledwie sześciu tygodni. 
Jak podsumowuje Peter Steinbeck, 
bilans jest bardzo pozytywny: „W ciągu 
ostatnich kilku miesięcy udało nam się 
wdrożyć wiele rzeczy w sposób cyfro-
wy – od rozmów handlowych po testy 
maszyn, wsparcie serwisowe i wirtualne 
targi. Doświadczenia i spostrzeżenia, 
które zdobyliśmy w tym procesie, są 
nieocenione. Jednak uważamy, że nie 
zastąpi to całkowicie wartości spotkań 
osobistych, które są bardzo ważne 
w budowaniu i utrzymywaniu partnerstw 
opartych na zaufaniu. Zarówno komu-
nikacja cyfrowa, jak i osobista mają 
swoje miejsce i swoje uzasadnienie”.
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Zespół obsługi kamer zadbał o to, aby goście odwiedzający wirtualne targi mogli z bliska przyjrzeć 
się maszynom podczas pokazów na żywo w Centrum Technicznym W&H
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