CHEESE

Uitnodiging: 14 – 16 november 2017

INNOVATION

DAYS

10 0 % K A AS

M I N D E R I S M E E R en in het bijzonder voor kaas geldt: minder verlies bij het snijden verhoogt aan
het einde van de dag de opbrengst. Kom daarom naar de Cheese Innovation Days van Weber Maschinenbau. Experts laten u zien hoe u meer uit uw kaas haalt. Hoe zien de internationale trends eruit? Wat is er
nieuw op het gebied van verpakkingen en barrière? Welke innovaties zijn er voor in de schappen?
Maakt u zich er druk over, dat er nog steeds teveel weggeven wordt in de kaasverpakkingen? Daarvoor
vindt u bij ons ook de juiste oplossing. De presentaties worden afgewisseld met vier machinepresentaties waarin wij u laten zien hoe kaas – met en zonder gaten – zich vandaag de dag efficiënt en met
intelligente automatisering laat snijden en verpakken.
Meld u vandaag nog aan voor 14, 15 of 16 november.
Er meer uithalen: wij kijken uit naar uw komst!

Aanmelden via www.weberweb.com/cheese-innovation-days

Onder voorbehoud van wijzigingen
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Het programma
09.30 uur Inloop en welkom heten van de gasten – 19.30 uur afsluiting en gezamenlijk diner
Live presentations:

Technical lectures:

� WSS: programmable shuttle system for
producing a variety of packaging

� 3D cheese-printing technology
Michaela van Leeuwen, Printcheese,
Netherlands

� Slicer S6: high-performance configurations
for efficient portioning of cheese with the
highest yield possible
� Slicer TS 700: a compact two cheese
solution in a single pack
� Slicer 405: a highly flexible with high
performance in a small footprint

� Plasma technology for cheese and
cheese packaging
Dr. Christian Theel, Dr. Claudia Stancu,
neoplas, Germany
� International cheese trends and dairy
product innovations
Dominik Herwald, Innova Market Insights,
Netherlands

� Natural Antimicrobials for Self Life
Prolongation of Food
Dr. Peter Muranyi, IVV Fraunhofer Institut,
Freising & Klevertec, Kempten, Germany
� Development of the international cheese
market and future cheese demand
Georg Herbertz, Herbertz Dairy Food Service,
Germany

Ook presenteren onze partners interessante ontwikkelingen op het gebied van folie, etiketteren en het opdelen van kaas.
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Aanmelden

Uw gegevens:

Ik (wij) neem (nemen) graag deel aan de Cheese Innovation Days op de volgende dag:

Firma:

14 november 2017 (Taal Engels)

Ik maak graag gebruik van de gratis

15 november 2017 (Taal Duits)

pick-up service van het vliegveld naar

16 november 2017 (Taal Engels)

het hotel

Deelnemende personen:

Meld u a.u.b. aan vóór 15 oktober 2017,
via Internet: www.weberweb.com/cheese-innovation-days,
fax: +49 6465 918-1100 of telefoon: +49 6465 918-1138
In het Welcome Hotel in Marburg zijn kamers beschikbaar. Gelieve zelf uw hotelreserveringen te boeken.
Als u het wachtwoord „Weber CID” ingeeft, heeft u recht op bijzondere voorwaarden.
Welcome Hotel Marburg, Pilgrimstein 29, 35037 Marburg
Telefoon: +49 6421 918-0, E-mail: info.mar@welcome-hotels.com
Locatie: Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach,
Günther-Weber-Straße 3, 35236 Breidenbach, Duitsland

Straat, Nummer:
Postcode, Woonplaats:
Telefoon / GSM:
E-mail:

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach
Günther-Weber-Straße 3 · 35236 Breidenbach · Duitsland
Fon: +49 6465 918-0 · Fax: +49 6465 918-1100
info@weberweb.com · www.weberweb.com

Textor Maschinenbau GmbH
Gewerbestraße 2 · 87787 Wolfertschwenden · Duitsland
Fon: +49 8334 9899-0 · Fax: +49 8334 9899-1199
info@textorweb.com · www.textorweb.com

