
11:00  Årsmöte 

12:00  Mingel och Table Top

12:30  Lunch, Brobygrafiska

19:00   Härlig herrgårdsbuffé på Ulvsby herrgård, Sunne

15:10  Förfriskningar, tryckhallen, Brobygrafiska

13:15  Inledning Göran Dahl, ordförande Sweflex

13:30 Environmental savings by efficient equipment and processes  
 James Mason, Sales Manager, Esko

14:00 Digital Halftoning and Flexography
 Sasan Gooran, Associate Professor, Linköpings Universitet

14:30 Screensolutions for Flexo
  Andy Cave, CEO / MD, Hamillroad Software

14:50 New screen technology
 Scot Benson, president of MacDermid Performance Solutions

15:30 Demotryckning av ny rasterteknik 
 Tryckhallen, Brobygrafiska

16:15 Hållbarhetstrenden – Vad behöver flexoindustrin göra?
 Anna Jonhed, Sales & Business Development Director, 
 Miller Graphics Group

16:45 Projekt FFLAM (testbädd för fossilfria laminat) 
 Peter Edberg, projektledare och innovationsrådgivare 
 på Paper Province

17:00 Sammanfattning Göran Dahl, ordförande Sweflex

10:00  Registrering, kaffe och smörgås

Passa på att boka en plats på vårt TableTop 
Uppdatera konkurrenter och branschkollegor med ny teknik och 

spännande komponenter inom ert område. 
Utställningen kommer att finnas direkt i anslutning till konferenslokalen.

Priset är endast: 1000 SEK
Intäkterna från Table Top går till Sweflex–
stipendefond. Fondens ändamål är att dela ut 
stipendier som belönar särskilda insatser och 
goda studieresultat till elever på  
Brobygrafiska – branschens framtid. 

Anmäl ditt företag till:info@sweflex.com

Demotryckning
Flexografibrancshen är i ständig utveckling. 
Tryckpressarna får bättre färgmatningssystem 
och bättre registerstyrningar. Kravet på bättre, 
elegantare och mer säljande emballage 
sporrar utvecklarna att ta fram bättre
klichématerial och nya rastertekniker.

Under seminariet kommer Sweflex i sam–
arbete med Brobygrafiska att genomföra en 
demotryckning med två parallellt monterade 
MacDermids klichéer ITP60 utkört med  
Hamillroads Bellissima DM Raster och konventionellt raster.

Vi jämför resultat och ger er tillgång till samtliga inställningsvärden. 
En provtryckning som ger er värdefull kunskap till en mycket liten kostnad!

Anmäl dig till: info@sweflex.com

Välkommen till Sunne och mingla bland  
olika rastertyper och flexokollegor!

Seminariet – inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika och middag 
är kostnadsfritt för två deltagare/medlemsföretag.

Kostnad för deltagare utöver två från medlemsföretag utgör 1200 SEK/person.
Icke medlemmar betalar 4000 SEK/person.

Boende

Boende bokas och betalas av 
deltagarna själva. Sweflex har 
preliminärbokat rum på:
 Selma Spa  
 Ulvsby herrgård 

Selma spa 
Bokningskod: Sweflex5804

emma.chytraeus@selmaspa.se
Tel +46 (0)565 166 00

Ulvsby herrgård
Bokningskod: Sweflex

info@ulvsbyherrgard.se
Tel +46 (0)565 140 10

OBS! Efter den 4 mars kan vi inte 
garantera att det finns rum kvar 

p.g.a. hög efterfrågan på boende  
i Sunne 4 – 5 april.

Maila din anmälan! 
Klicka härProgram 4 april 2019
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