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XSYS focará em flexografia em seu primeiro Virtual Summit 
 
XSYS anunciou o XSYS Virtual Summit - um evento online focado especialmente na 
indústria flexográfica - que abordará os desafios atuais da pré-impressão e impressão 
para os segmentos de rótulo e etiquetas, embalagem flexível e papelão ondulado. 
 
Stuttgart, Alemanha. 25 de maio de 2021. Durante quatro dias em junho, o Virtual Summit irá 
alcançar globalmente o público por meio de uma nova plataforma dedicada onde os participantes 
podem visitar estandes e experimentar demos de equipamentos, ouvir apresentações de 
especialistas, participar da sessão de perguntas e respostas ao vivo e interagir no saguão. 
 
“Durante a pandemia do COVID-19, a indústria viu um grande crescimento nas atividades online 
com muitas mostras de negócios voltando-se para o mundo virtual para recuperar um pouco da 
dinâmica. Nosso objetivo com o XSYS Virtual Summit é entregar uma mensagem clara e 
direcionada a um público relevante, a fim de otimizar o tempo de todos ”, disse Friedrich von 
Rechteren, VP Comercial Global da XSYS. 
 
O programa do evento inclui apresentações temáticas que visam resolver as dificuldades de hoje 
na impressão flexográfica. Os especialistas da XSYS explicam como alcançar alta qualidade de 
impressão e, ao mesmo tempo, reduzir custos, atendendo requisitos para uma resposta mais 
rápida para mercado e aumentar a eficiência em cada etapa do fluxo de trabalho flexográfico. 
 
A fim de atrair um amplo range de clientes, o portfólio completo de soluções XSYS de placas, 
equipamentos de pré-impressão e retículas de superfície até sleeves/camisas e adaptadores 
estarão em exposição virtualmente. 
 
“A força da linha XSYS de placas flexográficas foi novamente comprovada por meio de testes 
rigorosos concebidos para atender às demandas encontradas por convertedores em todas as 
áreas da indústria de embalagens ”, afirma von Rechteren. “Apoiamos nossos clientes para que 
eles possam entregar soluções sustentáveis e econômicas para seus próprios clientes, e 
fazemos isso trabalhando com outros fabricantes líderes de impressoras, tintas e outros 
consumíveis". 
 
Demonstrações ao vivo dos CtPs ThermoFlexX e módulos de processamento de placas Catena, 
que juntos formam a linha Catena+, fará uma demonstração minuciosa em automação para o 
que há de mais moderno na produção de placas flexográficas sem toque (touch-free). Também 
em ação estará o sistema nyloflex® Xpress Thermal Processing System e, durante rodadas mais 
especializadas, as sleeves/camisas e adaptadores rotec® demonstrarão tecnologia de 
montagem fácil. 
 
Sessões de parceiros foram organizadas para demonstrar como implementar impressão 
sustentável, oferecer comparações de impressão entre diferentes tipos de placas e discutir suas 
vantagens para uma grande variedade de aplicações. O programa exato depende da região - 
para obter detalhes completos, visite https://xsysvirtualsummit.vfairs.com/. 
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“Esperamos reunir a comunidade flexográfica em nosso primeiro Virtual Summit”, disse von 
Rechteren. “Acreditamos que, ao criar o ambiente perfeito especialmente para a indústria 
flexográfica, podemos oferecer um conteúdo de alto valor e apresentar uma agenda mais concisa 
e produtiva, para que os participantes saiam com informações novas e úteis que podem ajudar 
a impulsionar seus negócios ”. 
 
A programação tem um dia dedicado a cada região: 
14 de junho, das 9h às 17h CET – EMEA 
15 de junho, das 9h às 17h ICT - APAC  
17 de junho, das 7h às 17h CDT - LATAM (9h às 12h horário local Brasilia, com legenda e Q&A 
- perguntas e respostas - em Português).  
24 de junho, das 9h às 17h EST - NA  
 
Para se registrar, acesse https://xsysvirtualsummit.vfairs.com/. 

 
 
 
SOBRE XSYS 
Formada em 2021 como uma nova divisão da Flint Group, combinando Flint Group Flexographic 
e Xeikon Prepress em uma única divisão, XSYS foi projetada para trazer mais brilho para a 
indústria de embalagens - para a vida de seus clientes e colegas - usando produtos e serviços 
brilhantes para resultados de impressão brilhantes e sucesso comercial. A nova divisão combina 
sob o mesmo guarda-chuva marcas reconhecidas no mercado de flexografia e letterpress como 
nyloflex®, Xpress, nyloprint®, nylosolv®, rotec®, FlexoExpert, ThermoFlexX, Catena, Tfxx and 
Woodpecker, para fornecer uma solução completa de pré-impressão flexográfica e letterpress. 
 
Sediada em Stuttgart, Alemanha, XSYS opera em mais de 37 locais ao redor do mundo e 
continua sendo um dos maiores fornecedores globais oferecendo soluções de pré-impressão 
flexográfica e lettepress, incluindo placas, sleeves, processadoras, soluções de fluxo de trabalho 
e serviços profissionais especializados projetados para ajudar essas indústrias a avançar com 
inovação cada vez maior, melhor produtividade e lucratividade e com impacto ambiental 
reduzido. 

 
 
SOBRE FLINT GROUP 

A Flint Group dedica-se a servir a indústria global de impressão e embalagem. A empresa 

desenvolve, fabrica e comercializa um enorme portfólio de consumíveis e equipamentos para 

impressão, incluindo: uma vasta gama de tintas convencionais, LED e UV e revestimentos para  

aplicações em offset, flexografia e rotogravura; produtos químicos para a impressão, blanquetas 

e camisas para impressão offset; camisas e placas para impressão flexografica, equipamentos 

CtP e de processamento de placas flexograficas; pigmentos e aditivos para uso em tintas e outras 

aplicações de corantes; a Flint Group também projeta, desenvolve e comercializa impressoras 

coloridas digitais rotativas para etiquetas e embalagens, impressão de documentos, bem como 

impressão comercial e equipamentos CtP para o mercado de jornais e comercial; Com um forte 

foco no cliente, serviço e suporte incomparáveis e produtos superiores, a Flint Group se esforça 

para fornecer valor excepcional, qualidade consistente e inovação contínua para clientes em todo 

o mundo. Com sede em Luxemburgo, a Flint Group emprega cerca de 6.200 pessoas. A receita 

em 2020 foi de € 1.7 bilhões. Em âmbito mundial, a empresa é o fornecedor número um ou 

número dois em todos os principais segmentos de mercado que atende. Para obter mais 

informações, visite www.flintgrp.com. 

 


