CHEESE

Invitație: 14 – 16 noiembrie 2017

INNOVATION

DAYS

TOTUL DESPRE BRÂNZĂ

M A I P U Ț I N Î N S E A M N Ă M A I mult in special la brânză: Cu cât rămâne mai puțin în urma procesării
cu atât crește randamentul la sfărșitul zilei. Așadar nu ratați zilele inovației Cheese Innovation Days
la Weber Maschinenbau. Experții va prezintă cum să obțineți mai mult din brânză. Care sunt trendurile
internaționale la ora actuală? Care sunt ultimele noutăți la ambalaje și filme cu barieră?
Ce inovații vor apărea pe rafturi?
Și cine strâmbă din nas că încă există prea mult Give-away în caserolele cu brânză, găsește la noi
soluția potrivită. Prezentările de specialitate vor fi alternate cu demonstratii pe mașini, în care vă vom
arăta, cum se poate felia și ambala brânza – cu sau fără găuri – eficient si inteligent automatizat .
Inscrieți-vă de acum pentru 14, 15 sau 16 noiembrie.
Așteptăm cu bucurie si nerăbdare să ne vedem!

Înregistrare la www.weberweb.com/cheese-innovation-days

ne rezervăm dreptul de a opera modificări
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Programul
ora 9:30 Sosire și primirea invitațiilor – ora 19:30 Încheiere și cină
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

În plus, partenerii noștrii vă vor prezenta evoluții interesante din domeniile foliilor de ambalare,etichetare și porționarea brânzei.
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Înregistrare

Datele dvs.:

Dorim să participăm la Cheese Innovation Days, în data de:

Firma:

14 noiembrie 2017 (Conferință în limba engleză)

Am nevoie de un serviciu

15 noiembrie 2017 (Conferință în limba germană)

de transfer de la aeroport

Persoanele participante:

16 noiembrie 2017 (Conferință în limba engleză)
Vă rugăm să vă înregistrați până la data de 15 octombrie 2017,
pe Internet: www.weberweb.com/cheese-innovation-days,
fax: +49 6465 918-1100 sau telefon: +49 6465 918-1138
Un contingent de camere vă sta la dispoziție la hotelul Welcome din Marburg.
Vă rugăm să folosiți parola „Weber CID“ pentru a primi condiții preferențiale.
Welcome Hotel Marburg, Pilgrimstein 29, 35037 Marburg
Telefon: +49 6421 918-0, E-mail: info.mar@welcome-hotels.com
Locul manifestării: Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach,
Günther-Weber-Straße 3, 35236 Breidenbach, Germania

Strada, Nr.:
Cod poștal, Localitate:
Telefon / Nr. mobil:
E-mail:

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

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

