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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
TẠI HÀ NỘI 

 

Thứ Năm, ngày 05.12.2019 
Khách sạn Hilton Hanoi Opera,  
Số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm  
Hà nội, Việt Nam 

 

 
8:00       Đăng ký 
 

 
 

 
8:30      Phát biểu khai mạc hội thảo 
 

 

                     Mr. Björn Koslowski, Phó Trưởng Đại Diện 
                     Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại VN 

 
 

 

8:40      Tổng quan ngành In Việt Nam 

 
  

                      Mr. Nguyễn Xuân Thịnh 
                      Phó Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam 

 

9:00      Làm thế nào để nắm bắt tương lai – Các xu hướng toàn 
  cầu trong ngành in và thông tin về sự kiện drupa 2020 

Ms. Sabine Geldermann 

Giám đốc hội chợ drupa 

MESSE DÜSSELDORF 

Sabine Geldermann, Giám đốc Hội chợ drupa & Công 
nghệ in toàn cầu của Messe Düsseldorf GmbH 

Sabine Geldermann đã làm việc tạo Messe Düsseldorf từ 
năm 2013 và phụ trách chung cho drupa, hội chợ 
thương mại hàng đầu thế giới về công nghệ in. Ngoài 
drupa, bà còn phụ trách các hội chợ in ấn toàn cầu bao 
gồm các hội chợ vệ tinh ở châu Á như All in Print China 
(AIP) tổ chức ở Thượng Hải, Pack Print International 
Bangkok (PPI), Pack Print Plas  Philippines ở Manila, và 
Hội nghị In và Kỹ thuật số tại Düsseldorf . 

 

 

Mr. Claus Bolza-Schünemann 

CEO Koenig & Bauer AG, Würzburg  

Gia nhập Koenig & Bauer AG, Würzburg tháng 1 
năm 1989 phụ trách kỹ thuật và thiết kế hệ thống 
điện cho nhà máy in cuộn, máy in tờ rời và máy in 
bảo an cũng như các vấn đề thương mại. Được bổ 
nhiệm làm thành viên của Ban Giám đốc giữa năm 
1994.  Tháng 11 năm 2011, ông Bolza-Schünemann 
trở thành Chủ tịch Tập đoàn Koenig & Bauer AG phụ 
trách kỹ thuật, nhân sự, công nghệ, pháp chế, bảo 
hiểm, bản quyền cũng như sản xuất và lắp ráp máy 
in cuộn và in bảo an. 

Ông Bolza-Schünemann đồng thời là Chủ tịch Ủy 
ban các nhà Triển lãm và khách Tham quan hội chợ 
Drupa – Trung tâm Triển lãm Düsseldorf. 

 
 

  

HỢP TÁC TỔ CHỨC VỚI 
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt nam 
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IN 4.0 
 

 

9:45        Sự hình thành một cuốn sách – quá trình 

chuyển đổi từ đơn đặt hàng qua giấy đến bản in  

 Điều kiện tiên quyết đối với các mô hình kinh 

doanh và ứng dụng mới có thể sinh lời được hình 

thành trong các công nghệ mới. Muller Martini 

sẽ giới thiệu và đưa ra các ví dụ, dựa trên công 

nghệ «Finishing4.0», về việc các công ty in đã 

chuyển đổi thành công như thế nào từ công 

nghệ mới sang mô hình kinh doanh mới, ví dụ 

các ứng dụng sách  

 

  

Mr. Hans Fehr 

Müller Martini AG, Zofingen, Switzerland 

Giám đốc Bán hàng khu vực Anh quốc, Đông Nam Á 
và châu Đại Dương, công ty TNHH Müller Martini Print 
Finishing trong 25 năm qua. 

  
 

 

10:15      Nghỉ giải lao 
 

 
 

 

10:30    Nâng cấp sản phẩm với foil kỹ thuật số và 
dịch vụ kỹ thuật số  

Tìm hiểu xem vì sao foil kỹ thuật số đem lại 

những hiệu ứng ánh kim nổi bật, tích hợp hoàn 

hảo với quy trình in kỹ thuật số và in ấn truyền 

thống. Tìm hiểu cách sử dụng foil tiết kiệm nhất 

trong in ấn bằng cách dùng FOILCONNECT®. Cuối 

cùng là xem các hiệu ứng bảo an quang học độc 

đáo kết hợp với những giải pháp phần mềm 

được thiết kế riêng để bảo vệ sản phẩm và 

thương hiệu của bạn.    

 

Ms. Lê Thị Hương Thơm 

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, Fürth 

Phụ trách Phát triển Kinh doanh, công ty TNHH MTV 
Liên Minh. 

   

 

11:00     Tầm nhìn của W & H trong Công nghệ Bao bì 
4.0 & Công nghệ in CI Flexo và giải pháp in 
ống đồng cho ngành Bao bì phức hợp.  

 Gửi lời chào đến tương lai và lời chào đến hệ thống 
dữ liệu của bạn. Máy móc thông minh, quy trình 
được tích hợp trọn gói, hình ảnh trực quan;  bài 
thuyết trình của công ty W& H sẽ đem đến cho bạn 
một cái  nhìn rõ nét hơn về phát minh mới nhất 
trong công nghệ kỹ thuật số để cải thiện năng suất 
của bạn. Trao cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu 
hoàn hảo, từ đó sản phẩm của bạn sẽ phù hợp hơn 
trong ương lai. Hơn thế, W & H giới thiệu các giải 
pháp hàng đầu cho cả công nghệ in CI Flexo và công 
nghệ in ống đồng trong ngành bao bì phức hợp nói 
chung.Nâng cấp sản phẩm với foil kỹ thuật số và 
dịch vụ kỹ thuật số. 

 

 

Mr. Phan Bình 

Windmöeller & Hölscher  Asia Pacific Co., Ltd.; 
Bangkok, Thailand 

Ông Bình đã làm việc trong ngành bao bì phức hợp, thực 
phẩm & đồ uống trong hơn một thập kỷ. Hiện ông phụ 
trách mảng in bao bì và hàng tiêu dùng của W & H tại 
Việt Nam. 
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11:30     Số hóa: Thời gian hiệu chỉnh máy bằng 0 với 

phần mềm Compucut và Automation của 

POLAR PACE 

Phần mềm Compucut giảm thời gian hiệu chỉnh 

máy bằng 0 bằng việc sử dụng dữ liệu từ bản in 

tới chương trình cắt tích hợp tự động.  

 

Tự động hóa qui trình cắt với hệ thống tay cầm 

xử lý vật liệu hoàn toàn tự động. 

 

 

 

 

Mr. Martin Seifert 

Polar Mohr Maschinenvertriebsgesellschft 
GmbH & Co. KG, Hofheim 
Martin đã gia nhập ngành In ấn hơn 17 năm. Ông đã 

dành hơn 10 năm trong mảng dịch vụ kỹ thuật toàn 

cầu về thiết bị sau in và trở thành một chuyên gia về 

quy trình cắt và xử lý sự cố cho khách hàng trước 

khi ông chuyển sang mảng bán hàng. Ông là một 

chuyên gia về các hệ thống cắt giấy, cắt khuôn và 

cắt laser quy mô công nghiệp và phức tạp. Trong vài 

năm qua, ông là phụ trách quản lý/hỗ trợ nhằm tối 

đa hóa hoạt động các đại lý và nhà phân phối, đại 

diện của công ty cho khách hàng ở khu vực ông phụ 

trách.    

 

 
12:00      Giao lưu giữa diễn giả và khách tham dự 

  Chủ đề IN 4.0 

 

 
Các công ty tham gia:  Müller Martini, Polar Mohr, LEONHARD 

KURZ và Windmöeller & Hölscher   

 

12:15      Ăn trưa buffet tại khách sạn 
 

 

 
IN BAO BÌ 
 

 

 

13:15     Truyền thống gặp gỡ Hiện đại 

Ngày nay các hệ thống sấy phát quang được 

sử dụng như thế nào để phù hợp với in 4.0?  

Các hệ thống mới cho các ứng dụng mới trong 
in ấn bao bì 

 

 

 
Mr. Thomas Gohl 
Metz GmbH Nürtingen 
Thomas Gohl đã làm việc trong ngành in 24 năm. Khởi 
nghiệp bằng công việc in thương mại offset tờ rời. Tiếp 
đó ông tích lũy thêm kinh nghiệm làm vận hành máy và 
giám sát với lĩnh vực in cuộn (máy in đa ứng dụng). Sau 
đó, ông đã trải qua một chương trình công nghệ in 
chuyên sâu một năm và hoàn thành thành công chương 
trình để trở thành một quản lý  chuyên về công nghệ in 
ấn Thomas gia nhập IST Metz GmbH vào năm 2004 với 
tư cách là Kỹ thuật viên Ứng dụng tại Trung tâm Chuyển 
giao UV của IST. Năm 2010, ông bắt đầu vị trí Giám đốc 
bán hàng khu vực tại phụ trách in tờ rời của IST cho một 
số thị trường ở Châu Á Thái Bình Dương. Trong những 
gần đây, khu vực ông phụ trách được mở rộng phát triển 
và hiện nay ông phụ trách thêm về thị trường Đức . 

 

13:45     Hợp tác với Heidelberg – hướng tới tương 
 lai ngành bao bì đóng gói  

Giới thiệu thị trường ngành bao bì và nhãn mác - 

phần trình bày sẽ nhấn mạnh lý do tại sao và theo 

cách nào Heidelberg đóng vai trò là đối tác quan 

trọng của ngành in và là địa chỉ tin cậy trong việc 

phát triển thị trường này. - Tổng quan về danh 

mục thiết bị giúp hiểu rõ hơn về các khái niệm, ý 

tưởng mới, ví dụ quản lý màu và xử lý rác thải tốt  

 

 
          Mr. Udo Fiebiger 

Heidelberger Druckmaschinen AG, Wiesloch 
Udo đã làm việc trong ngành In 26 năm qua, và 
gia nhập  Heidelberg cách đây 16 năm.  
Ông đã nắm giữ nhiều vị trí trong kinh doanh và 
tiếp thị khác nhau và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm 
tại khu vực Nam Á – Thái Bình Dương. Với tấm 
bằng về kỹ thuật cơ khí từ trường đại học Kỹ thuật 
Dresden, Đức, ông hiện đang là Giám đốc Kinh 
doanh Khu vực về máy in tờ rời của Heidelberg. 
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nhất. – Tầm quan trọng của máy móc, thiết bị kỹ 

thuật số; - Tầm nhìn của Heidelberg sẽ được đề 

cập trong “danh mục Fire-line”- Cung cấp thêm 

thông tin về sự hợp tác với Masterworks, danh 

mục mở rộng của Heidelberg về các dịch vụ và 

hàng tiêu dùng.  

Phần thuyết trình có đưa ra một số ví dụ sinh 

động về các công ty in thành công có sử dụng sản 

phẩm của Heidelberg thuộc khu vực châu Á Thái 

Bình Dương. 

 

 

 

 

 

14:15     Các giải pháp MOOG  

H. C. Moog là nhà sản xuất hàng đầu về in ống 

đồng tờ rời và in flexo bao gồm toàn bộ mảng in 

ấn bao bì trong các lĩnh vực bao bì mỹ phẩm, bánh 

kẹo, rượu, thuốc, thuốc lá, in bảo an, nhãn mác, 

giả lập và véc ni. In ống đồng là quá trình sản xuất 

thân thiện với môi trường, đa dạng, nhanh và ổn 

định: không có nhiều phế liệu lúc mới khởi động, 

chi phí hiệu quả và sản phẩm tin cậy. In ống đồng 

tờ rời dùng cho tất cả các loại giấy, bìa cứng và 

chất liệu tổng hợp.  

 

 

Mr. Achim Kurreck 

H.C. Moog GmbH, Rüdesheim am Rhein 

Giám đốc điều hành H.C. Moog GmbH Achim đã gia 
nhập ngành in chất lượng cao được hơn 25 năm, tập 
phụ trách mảng máy in ống đồng tờ rời và giấy cuộn 
MOOG, cũng như là các dự án đặc biệt về máy in flexo 
và máy in lưới trục quay. Trong thời gian này, ông 
cũng tham gia nhiều dự án về in bảo mật, in nhãn 
mác, bao bì thuốc lá, bao bì mỹ phẩm và rượu.  
 

 

14:45     Koenig & Bauer – đối tác tương lai cho doanh 
nghiệp của bạn   

 
Quy trình sản xuất bao bì đồng bộ khép kín, bài 

  thuyết trình đưa ra tổng quan cho các giải pháp 
  mới nhất trong ngành công nghiệp in. Với Koenig 
  & Bauer AG 4.0 cùng các công nghệ tinh vi nhất, 
  tương lai máy móc không chỉ là những cỗ máy.  
 

 

Mr. Nguyễn Thành Lê 

Koenig & Bauer AG, Würzburg 

Trưởng đại diện kiêm Giám đốc Bán hàng Corvet 

Holding AG, Việt Nam.  

 

 

 
15:15      Giao lưu giữa diễn giả và khách tham dự 

  Chủ đề IN BAO BÌ 
 

 
Các công ty tham gia:  IST Metz, Heidelberg, H.C. Moog và KBA 

 
15:30      Bốc thăm trúng thường và KẾT THÚC 

 

PrintPromotion GmbH 
Corporation for the 
Promotion of the 
Printing and Paper 
Converting Industry  

 

   

   Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt/Main 
Tel:     +49 69 6603 1453 

Fax  +49 69 6603 2453 

Envelope info@printpromotion.de 

 

Commercial register   

HRB 14956 Frankfurt 
 
VAT Reg. No.: DE 114156237 

 

Chairman of Board of Managment:  

Dr.Markus Rall 

 
Management: 

Dr. Markus 

Heering Holger 

Breiderhoff 

 

mailto:info@printpromotion.de
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