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INTERBRUSH 2016 KEFEIPARI KIÁLLÍTÁS, FREIBURG, NÉMETORSZÁG
Négyévente kerül megrendezésre a kefeipar legjelentősebb kiállítása, az INTERBRUSH. Ezen a kiállításon a világ
minden tájáról érkező szálgyártók, kefetest- és nyélgyártók illetve kefeipari gépgyártók vesznek részt, biztosítva ezzel
a tökéletes környezetet a vevőkkel való személyes találkozásra, új vevőkkel való kapcsolatfelvételre, a versenytársak
feltérképezésére, a gépgyártók fejlesztéseinek megismerésére és a piaci igényeknek megfelelő fejlesztési irányok
felmérésére. Továbbá a legjobb lehetőség az új termékeink bemutatására a vevők, érdeklődők számára.
A kiállításon – az előző időszakban tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel – egy 104 m2-es, központi
elhelyezkedésű standon fogadtuk a meglévő és új partnereinket. A stand tervezésekor arra törekedtünk, hogy a
standunk egyértelműen, nagyobb távolságról is beazonosítható legyen. Erre szolgáltak az 5 m magas tornyok,
amelyek tetején a KaposPlast jól ismert logoja volt látható. A tornyok továbbá a termékeinkről mutattak fotókat,
felidézve a magyar zászló színeit, hiszen a KaposPlast volt az egyetlen magyar résztvevője ennek a nemzetközi
kiállításnak.
A kiállításon olyan partnerrel is sikerült új rendelésekről megállapodnunk, akikkel több éve megszakadt az üzleti
kapcsolat. Az elmúlt években a már meglévő lengyel partnereinknél is jelentős mennyiségi növekedést tapasztaltunk,
de a kiállítás során számunkra eddig ismeretlen kefegyártó cég képviselőivel is találkoztunk, amely 500 tonna
kefeszálat használnak fel évente. Egy már meglévő lengyel partnerünknek a kiállításon mutattuk be PET
kefeszálainkat, mert eddig csak PP és PE szálakat rendelt tőlünk. De a kiállításon meggyőződött a PET szálunk
magas minőségéről is, és már le is adta első próbarendelését.
Az INTERBRUSH kiállítás volt az ideális hely arra, hogy bemutassuk új fejlesztésű kefeszálainkat, amelyeket PA 6.6,
PBT és PS alapanyagokból gyártunk. Az előzetes felmérések szerint ezekre a jó mechanikai tulajdonságokkal bíró
szálakra nagy igény van a piacon, és ennek megfelelően célzottan bővítettük a szortimentünket ezekkel a típusokkal.
Az INTERBRUSH 2016 kiállításon való részvételünket sikeresnek, és szakmailag nagyon hasznosnak értékeljük. A
már meglévő vevőkkel való találkozás, az új vevőkkel való üzletkötés, a versenytársak és a gépgyártók innovációinak
megismerése megmutatja az utat, amin a következő időszakban tovább kell haladnunk, hogy a piaci igényeket a
legmagasabb fokon tudjuk kielégíteni, és a piaci pozíciónkat meg tudjuk őrizni, illetve javítani tudjuk.

