
Nie obowiązuje opłata rejestracyjna 
–  Zarejestruj się w witrynie www.transformationalflexo.com 

i pobierz formularz uczestnika (etap ten oznacza tylko 
zgłoszenie zainteresowania – uczestnik nie zobowiązuje 
się do niczego).

–  Uzupełnij formularz uczestnika i przekaż dodatkowe 
oświadczenie (na piśmie lub w postaci nagrania wideo). 
Otrzymasz adres e-mail, pod który należy przesłać swoje 
zgłoszenie.

–  Prześlij próbki druku. Po rejestracji otrzymasz adres przesyłki.

–  Do zakwalifikowania się konieczne jest, aby 
formularzuczestnika, dodatkowe oświadczenie i prace 
zostały dostarczone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Warunki uczestnictwa
–  Każda przygotowania do druku, drukarnia lub właściciel 

maeki (zalecane są zgłoszenia zespołowe).

–  Wymagany jest projekt opakowania komercyjnego 
stworzonego w technice druku fleksograficznego 
(w dowolnym formacie) z wykorzystaniem płyt KODAK 
FLEXCEL NX (z wyjątkiem projektów autopromocyjnych).

–  Projekt mógł zostać ukończony w dowolnym dniu, 
począwszy od 2008 roku.

Ważne daty
– Zaproszenie do zgłaszania projektów: 24 maja 2018 roku

–  Termin nadsyłania projektów: 31 grudnia 2018 roku

–  Powiadomienie zwycięzców: Luty 2019 roku

–  Uroczystość rozdania nagród: Marzec 2019 roku

Regulamin
–  Nadsyłane projekty muszą mieć postać opakowań do 

użytku komercyjnego – dostępnych w sklepach przed 
terminem nadsyłania – stworzonych z użyciem płyt KODAK 
FLEXCEL NX.

–  Maks. trzy zgłoszenia na firmę (lub zespół)

–  Nie obowiązuje opłata wstępna. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność za wszystkie inne koszty związane 
z udziałem.

–  Nadsyłane projekty muszą obejmować próbki fizyczne – 
adres przesyłki zostanie podany podczas rejestracji. 

–  Wymagania dotyczące próbek

 •  Wymogi dla wszystkich zgłoszeń: co najmniej 3 
obwody druku w pełnej szerokości.

 •  W celu zakwalifikowania się do kategorii „Wykorzystanie 
szaty graficznej” wymagane jest przedstawienie 
finalnego opakowania produktu.

 •  W przypadku kategorii „Konwersja z innych procesów 
druku” zachęcamy do przekazania próbek w stanie 
„przed i po”.

–  Projekty muszą być efektywnie wysłane do dnia 31 
grudnia 2018 roku – w przeciwnym wypadku, nie będą 
mogły zostać rozpatrzone.

–  Decyzje jury mają charakter ostateczny.

–  Przekazując zgłoszenia, uczestnicy oświadczają 
i potwierdzają, że posiadają wszelkie prawa lub zezwolenia 
konieczne do przekazywania zgłoszeń, w tym bez 
ograniczenia, uzyskanych od powiązanych właścicieli 
marek lub posiadaczy prawa autorskich, oraz do 
udzielenia firmie Kodak i jej podmiotom zależnym prawa 
do wykorzystania zgłoszeń w ramach promowania 
obecnych lub przyszłych konkursów Global Flexo 
Innovation Awards lub zwycięzców programu.

–  Przekazując zgłoszenie, uczestnicy udzielają firmie 
Kodak prawo do wykorzystywania materiałów lub 
informacji dostarczonych w ramach zgłoszenia do 
promowania produktów druku fleksograficznego marki 
Kodak, obecnych lub przyszłych konkursów Global Flexo 
Innovation Awards lub zwycięzców programu.

–  Przekazane zgłoszenie, w tym próbki projektu, nie będą 
zwrócone.

–  Uczestnik (uczestnicy) wyraża(ją) zgodę na to, aby firma 
Kodak lub jej podmioty zależne skontaktowały się 
z uczestnikiem w sprawie nagrody Global Flexo Innovation 
Awards, korzystając z danych kontaktowych podanych 
przez uczestnika.

–  Wszelkie pytania dotyczące zgłoszeń można przesyłać 
pod adres e-mail uzyskany podczas rejestrowania się 
w witrynie www.transformationalflexo.com.
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Powitajmy galę nagród

Druk flekso dzisiaj  jest nie do porównania z flekso  
z wczoraj Obecnych produktów druku fleksograficznego  
nie można nawet porównywać do wersji wcześniejszych.  
Nasza zasada to niezrównana jakość przy braku 
kompromisów – żadnych wyjątków. Nagrody te stanowią  
uznanie dla rewolucyjnych opakowań, które uosabiają 
transformację druku fleksograficznego.

Zachwycają nas: 

–  zapierająca dech kreatywność w szacie graficznej

–  masową konwersją z innych procesów druku

–  rekordową wydajnością procesu produkcyjnego druku

–  dbałością o zrównoważenie procesu

Dlaczego Wy?
Ponieważ Wy potraficie w pełni korzystać z technologii 
Kodak, jesteście forpocztą druku fleksograficznego 
najwyższej klasy.

Cenieni za rozwijanie innowacyjnej wizji.

Szanowani pośród nowocześnie myślących.

Odważnie realizujący swoje ambicje.

Dlaczego warto wziąć udział? 
Wprowadzenie do leksykonu zwycięzców dla 
inauguracyjnego konkursu Global Flexo Innovation 
Awards jest pierwszym krokiem milowym.

Jako ambasadorzy transformacji druku fleksograficznego,  
możemy wykorzystać globalną rozpoznawalność 
branżową dla nagradzania zasłużonych, choć cichych 
bohaterów.

Ponieważ transformacja wymaga wielkiej wiary, pracy 
zespołowej i ścisłej współpracy.

My. Jesteśmy. Flexo.

Ustanowiony przez firmę Kodak w dziesiątą rocznicę wprowadzenia wielokrotnie 
nagradzanego systemu KODAK FLEXCEL NX, konkurs Global Flexo Innovation 
Awards pozwala nagrodzić i uhonorować firmy, które wykorzystują technologię 
Kodak dla transformacji standardów fleksograficznego na całym świecie.

Nie jest to typowy program nagród dla wysokiej jakości druku. 

Druk wspierany przez technologię fleksograficzną może zapewnić 
transformatywne wyniki. Uczcijmy Wasze osiągnięcia.

Program ma proste założenia. Nie istnieją osobne sekcje 
dla różnych formatów opakowań czy druku. Wszystkie 
zgłoszenia są rozpatrywane w ogólnym zestawieniu  
i oceniane pod kątem innowacyjności w ramach czterech 
kategorii transformacji.

Kryteria oceny
Od wszystkich nadesłanych projektów oczekuje się 
najwyższego poziomu jakości druku. Podczas oceniania 
jury podda projekty wstępnej selekcji w oparciu o stopień  
trudności i jakość wykonania (odpowiednie dla danego 
typu formatu), a następnie oceni ich innowacyjność  
w oparciu o następujące kryteria:

Zastosowanie kreatywnej szaty graficznej

 –  Atrakcyjność estetyczna

 –  Innowacyjne doświadczenia użytkownika

Konwersja z innych procesów druku

 –  Konwersja z druku wklęsłego, offsetowego lub 
cyfrowego

Wydajność procesu produkcyjnego druku

 –  Zmiana skokowa w wydajności

 –  Innowacyjność w redukcji czasu dostarczenia na rynek

Dbałość o aspekt zrównoważenia druku

 –  Wykorzystanie materiałów ze zrównoważonych źródeł

 –  Redukcja odpadów

Zwycięzcy i nagrody
Trzy poziomy nagród w zależności od wykazanej 
innowacyjności, w co najmniej dwóch powyższych 
kategoriach:

2 = Srebrny

3 = Złoty

4 = Platynowy

 –  Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrodę, a ich projekty  
zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu 
Transforming Flexo – udostępnianym i promowanym  
przez firmę Kodak na globalną skalę. 

 –  Zwycięzcy najwyżej nagradzani zostaną 

  •  Przedstawieni w artykule prasowym  
o międzynarodowym zasięgu

  •  Zaproszeni do uczestniczenia w ekskluzywnej, 
uroczystej gali z udziałem jury i przedstawicieli 
firmy Kodak

Jury
Niezależny, zewnętrzny panel sędziowski powołany 
przez firmę Kodak, dysponujący wiedzą specjalistyczną 
z zakresu toku produkcyjnego opakowań, począwszy 
od fazy projektu aż po produkcję i wykorzystanie  
w praktyce.

Jak to działa

Transforming
Flexo od 2008 

roku


