Emballagenetværk
Viden om lovkrav, markedstrends, systemer, teknologi,
materialer og kompetencer.

Certificering

Effektivisering

Markedsføring

Undervisning

Lovgivning

Er du producent eller leverandør af emballage eller labels?
Savner du et eksklusivt forum for læring, udvikling og drøftelse af de særlige
forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg af emballageog labelprodukter?
Så er Grakoms emballage- og labelnetværk noget for dig.

På netværksmøderne arbejder vi blandt andet med:
• Lovgivning, både nationalt og internationalt
• Overensstemmelseserklæringer
• GMP-guider ved produktion af FKM-materialer
• Ledelsessystemer – både virksomhedstilpassede og certificerede
• Ny teknologi
• Miljø og energiforhold ved produktion af emballage og label
• Udvikling af materialer mod mere cirkulær økonomi
• Sporbarhed og klimaaftryk for emballage- og labelprodukter
• Kravene til anprisning af produkters miljø- og kvalitetsforhold i markedet
• Uddannelse og kompetencer

I forlængelse af netværksmøderne er det muligt at holde møde med Grakoms
specialister og få sparring målrettet de specifikke behov i virksomheden som fx:

• Hvad skal der til for at virksomheden kan producere FKM-materialer?
• Analyse af virksomhedens GMP-niveau og kravene til FKM-produktion
• Udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer for FKM, legetøj mv.
• Virksomhedstilpasset håndbog til risikovurdering og GMP i henhold til lovkravene
• Ledelsessystemer til produktion af FKM efter FSSC 22000, ISO 22000, BRC og IFS
• FSC og PEFC sporbarhedscertificeringer
• Klima, miljø, arbejdsmiljø og CSR i relation til ledelsessystemer, produktion
og produkter

Kort om netværket
Der holdes 4 årlige møder af ca. 3 timers varighed, og møderne afholdes som udgangspunkt hos
Grakom på Helgavej 26, 5230 Odense M.
På alle netværksmøder vil der altid være 1-2 faglige oplæg der præsenteres af både eksterne
oplægsholdere og af Grakoms egne specialister. Deltagerne i netværksmøderne har mulighed for
at komme med ønsker til de emner, der skal behandles på netværksmøderne.
Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og
afklaring af relevante spørgsmål.

Målgruppe
Netværket er for alle med interesse i udvikling, produktion og salg af emballage- og labelprodukter
– fra de kreative udviklingsprocesser og leverandører af råvarer og maskiner til producenter og
handelsselskaber.
Netværket skal ses som hele virksomhedens netværk og virksomheden kan vælge at lade flere
medarbejdere deltage i netværksmøderne eller at lade forskellige medarbejdere deltage i
møderne afhængigt af dagsorden for det enkelte møde.
Man kan godt deltage i netværket, selv om virksomheden ikke er medlem af Grakom.

Priser
Deltagelse i det første møde er gratis – vælger virksomheden at fortsætte, vil prisen være 6.500 kr.
årligt pr. virksomhed. Virksomheden vælger selv, hvor mange og hvilke medarbejdere der deltager
på de enkelte møder.

Kontakt
Har du spørgsmål til netværket kan du kontakte
Carsten Bøg på tlf. 20 12 34 13 eller cb@grakom.dk

Sådan rådgiver Grakom
Vi rådgiver om opbygning af alle former for ledelsessystemer fra FKM-, GMP- og sikkerhedssystemer til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø og CSR. Vi rådgiver desuden om produktnære forhold
som overensstemmelseserklæringer, miljømærker og sporbarhed.
Grakom arbejder ud fra gennemprøvede skabeloner og værktøjer, der er målrettet branchen og
som sikrer en høj grad af implementering og forankring og samtidig begrænser de ressourcer som
virksomhederne skal bidrage med. Vi følger virksomheden som sparringspartner i hele processen.
Medarbejderne i Grakoms Miljø- og konsulentafdeling fungerer i udbredt grad som
interne koordinatorer i en række virksomheder og varetager bla. drift og vedligeholdelse
af ledelsessystemer og udarbejdelse af regnskaber og rapporteringer til myndigheder og
certificeringsordninger. Grakoms medarbejdere foretager intern audit af ledelsessystemer
og deltager som teknisk sekretær ved ledelsens gennemgang og som sparringspartner
for arbejdsmiljøorganisationen.

Grakoms rådgivere
Grakom har 25 års erfaring i at rådgive små og mellemstore virksomheder, der producerer
emballage og labels.
Kontakt en af nedenstående medarbejdere for at få en snak om jeres konkrete behov, så vi
sammen kan finde den rette løsning for jeres virksomhed. I Grakom giver vi gerne en fast pris
for rådgivningsydelserne og det gælder også ved opbygning af ledelsessystemer.
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