Comunicado de imprensa - para publicação imediata

A primeira "Franconian Lacquer Specialties" virtual da
WEILBURGER Graphics GmbH
Gerhardshofen, 08 de julho de 2021 - A WEILBURGER Graphics GmbH, fabricante internacional de revestimentos,
vernizes, tintas flexo e adesivos para a indústria gráfica sediada em Gerhardshofen, Alemanha, realizou sua
tradicional e popular "Franconian Lacquer Specialties" virtualmente pela primeira vez este ano, de 15 a 22 de junho.
Após seu adiamento em 2019 devido a celebração do aniversário de 140 ANOS da empresa a ideia seria realiza-lo
no ano subsequente, porém novamente não foi possível, desta vez devido à pandemia. Sendo assim a empresa
decidiu realizar a apresentação das Especialidades Lacquer on-line pela primeira vez este ano. Com 110 visitantes
de 31 países participando do total de 7 datas de eventos (4 x alemão; 3 x inglês), o primeiro evento virtual também
pode ser considerada um sucesso completo.
Arno Dürr, Gerente de Vendas da WEILBURGER Graphics GmbH, e Bastian Pinsenschaum, Gerente Técnico,
guiaram os participantes através do programa em cerca de noventa minutos por evento. Após uma apresentação
da empresa com números atuais, informações abrangentes sobre aspectos de proteção ambiental e medidas
tomadas para a proteção climática, Arno Dürr também anunciou oficialmente as medidas de investimento da
empresa na planta de Gerhardshofen como parte destas apresentações. Alinhada com a renovação da planta de
grande sucesso no setor de vernizes a base de água, a empresa anunciou a nova construção da planta de produção
UV, que entrará em operação antes do final deste ano. Como resultado, a WEILBURGER Graphics GmbH produzirá
vernizes base água e adesivos, assim como vernizes UV em duas das linhas de produção mais modernas do mundo
a partir deste ano.
Como outro destaque, Bastian Pinsenschaum apresentou o projeto do refrigerador de bebidas FRANCONIAN
COOLNESS, trata-se de um projeto baseado em nosso novo verniz base água barreira SENOLITH® WB BARRIER
COATING FP PLUS 350025, que agora também recebeu a certificação para contato direto com alimentos. Isto
significa que ele também pode ser usado como um substituto ecológico para revestimentos de PE para produtos
congelados, por exemplo. Como destaque final, Bastian Pinsenschaum apresentou então a recém-produzida caixa
de amostra gráfica WEILBURGER, que contém um total de 24 caixas dobráveis produzidas em offset com uma
seleção dos vernizes de acabamento mais importantes da empresa, bem como o recém-lançado catálogo de
amostra de verniz SENOSCREEN® com 30 vernizes de serigrafia selecionados. A caixa em si, assim como o suporte
interno necessário para segurar as amostras, foram produzidos utilizando a impressão direta em papelão ondulado,
com a série de tintas SENOFLEX® WB de alta qualidade da empresa. Mais informações sobre a nova caixa de
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amostras, os tutoriais associados, um novo aplicativo de realidade aumentada para este projeto e possíveis fontes
de fornecimento serão anunciados pela empresa em breve.
Arno Dürr sobre o evento: "Claro que, no período que antecedeu este primeiro "Franconian Lacquer Specialties"
virtual, não sabíamos se nosso evento tradicional também funcionaria on-line e seria aceito por nossos clientes e
parceiros comerciais. Mas também não queríamos passar sem este valioso evento anual por mais um ano, que se
estabeleceu como uma excelente ferramenta de comunicação para nossos clientes e parceiros, bem como para nós
mesmos. Naturalmente, é ainda mais gratificante para nós notar que nossa oferta virtual também foi recebida de
forma excelente. A fim de possibilitar a intimidade e o diálogo direto com nossos participantes também virtualmente,
optamos deliberadamente por um número menor de participantes por evento e, portanto, por mais datas de eventos.
Isto também funcionou excelentemente e foi surpreendentemente bem recebido por nossos participantes.
Bastian Pinsenschaum acrescentou: "Foi uma experiência agradável para nós e recebemos um feedback
exclusivamente positivo para de nossa "Franconian Lacquer Specialties" on -line. E ainda assim, para ser honesto,
mal podemos esperar para organizar a próxima versão, que será então a15ª edição, como um evento presencial
regular novamente. Por um lado, a realização presencial do evento nos permite ver, tocar e examinar as novidades.
Além da visão, mas também o cheiro e às vezes até acústica desempenham um enorme papel, que simplesmente
não pode ser transmitido on-line. Por outro lado, este evento vem promovendo o convívio há mais de uma década.
Estas relações e interações interpessoais ainda não podem ser retratadas on-line - e talvez nunca serão - mas no
final são extremamente importantes do nosso ponto de vista para uma relação de confiança e relacionamento com
o cliente. Esperamos, portanto, poder convidar nossos clientes, parceiros comerciais, amigos e companheiros para
Gerhardshofen novamente no próximo ano.
Mais informações: www.weilburger.com
- FIM -
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Contato:
WEILBURGER Graphics GmbH
Am Rosenbühl 5
91466 Gerhardshofen
Alemanha
Tel..: +49 9163 9992-0
Fax: +49 9163 9992-920
E-mail: info@weilburger-graphics.de
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Imagens de imprensa:

Legenda:
Arno Dürr, Gerente de Vendas e Bastian Pinsenschaum, Chefe de Serviço Técnico da WEILBURGER Graphics GmbH
lideraram o evento on-line de forma divertida.
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Legenda:
Tela de apresentação do Sistema de Web Confeerencing da vitero GmbH, projetado de forma inteligente.
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Legenda:
Nova caixa de amostras da WEILBURGER Graphics GmbH com 24 caixas dobráveis acabadas e um livro de amostras de
serigrafia.
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Legenda:
Vista exterior do refrigerador de bebidas demo FRANCONIAN COOLNESS da WEILBURGER Graphics GmbH com efeitos
de envernizamento marcantes.
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Legenda:
Bandeja de resfriamento especial revestida com SENOLITH® WB BARRIER COATING FP PLUS 350025 sem o risco
de ensopar.
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Pessoas:

Legenda: Günter Korbacher - Diretor Gerente da WEILBURGER Graphics GmbH

Legenda: Arno Dürr - Gerente de Vendas da WEILBURGER Graphics GmbH

Legenda: Bastian Pinsenschaum - Chefe do Serviço Técnico da WEILBURGER Graphics GmbH
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Legenda:

Logo WEILBURGER Graphics GmbH

Legenda:

PrintCity | Membro da Aliança

Legenda:

Logotipo da ClimatePartner

Worldwide.
Nearby.
On Top.
Weilburger é um dos mais importantes desenvolvedores e fabricantes de revestimentos e vernizes funcionais para
bens industriais e de consumo, além de revestimentos especiais para a indústria gráfica. As soluções de
revestimento Weilburger criam valores e benefícios convincentes de produtos em todos os lugares, no mundo inteiro
e em todos os setores industriais. Elas preservam e protegem, melhoram as funções e embelezam seus produtos.
Elas dão a seus produtos uma aparência e toque inconfundíveis. Eles trabalham em metais, plásticos, madeira e
papel alumínio e também em vidro, cerâmica, papel e papelão. ► Weilburger revestimentos e vernizes funcionais
criam superfícies que são exatamente o que as pessoas no mundo inteiro estão procurando.
www.weilburger.com

Página 10

