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Vydařené oslavy 
200. výročí existence Koenig & Bauer 
Friedrich Koenig a Andreas Bauer - vzory myšlenkového bohatství, tvůrčí vůle a podnikatelského ducha.

Týdenní oslavy 200. výročí existence firmy Koenig & Bauer 
AG sídlící ve Würzburgu proběhli v druhé polovině září 
a zakončil je Den otevřených dveří, který navštívilo více než 
13 000 návštěvníků. Na oficiálním slavnostním aktu, který se 
konal o dva dny dříve, vystoupil bývalý spolkový prezident 
Prof. Dr. Horst Köhler. Friedricha Koeniga a Andrease 
Bauera, zakladatele firmy Koenig & Bauer, označil za vzory 
myšlenkového bohatství, tvůrčí vůle a podnikatelského 
ducha, které jsou potřebné k řešení otázek týkajících 
se budoucnosti. Slavnosti se zúčastnilo 650 hostů z celého 
světa. 

Slavnostní týden byl zahájen dne 20. 09. 2017 mezinárodní 
tiskovou konferencí, na které firma představila své ambiciózní 
cíle a strategie do dalšího století své existence a novou 
prezentaci na trhu. Na tiskové konferenci vystoupili postupně 
předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann, přímý 
potomek zakladatele Friedricha Koeniga, Klaus Schmidt, 
ředitel marketingu a komunikace Koenig & Bauer AG 
a Mathias Dähn, finanční ředitel.  

Tisk je napínavý proces 

Claus Bolza-Schünemann se zabýval bohatou historií 
firmy a milníky v jejím vývoji. Generacím zákazníků, 
vedoucích pracovníků a zaměstnanců poděkoval za jejich 
přínos během hospodářských krizí, válek a technologických 
převratů. Mimo jiné řekl: „Tisk udržuje naši firmu a její 
zaměstnance již 200 let v pohybu. Je to napínavý úkol hledat 
v našem digitalizovaném světě stále nové technologie, řešení 
a aplikace, díky nimž mohou být naši zákazníci i nadále 
úspěšní.“

People – Machines - Ideas

Klaus Schmidt představil speciální vydání upomínkové 
publikace s titulkem People – Machines – Ideas, vydané 
při příležitosti jubilea, kolekci tří knih s hmotností téměř 2 kg 
v dárkovém balení, jenž každý účastník tiskové konference 
dostal jako dárek v německé, nebo anglické jazykové 
mutaci. Podle vyjádření Klause Schmidta, není jubilejní 
knižní kolekce chronologickým výčtem událostí a očekávaní 
posledních 200 let, ale: „naší nezvyklou upomínkovou, 
tištěnou deklarací lásky k minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti tisku.“

Růst je centrálním pilířem naší korporátní 
strategie

Finanční ředitel Mathias Dähn představil ve své prezentaci 
korporátní cíle a strategii pro příští roky. Všechny součásti 
společnosti budou přispívat k růstu a pracovat ziskově. 
S růstem světové ekonomiky, populace, e-commerce vidí 
částeční příležitost v segmentu balení. Společnost je již dnes 
lídrem v potisku kartonu, kovových a skleněných obalů. 

KBA je Koenig & Bauer

Ve svém druhém vystoupení na tiskové konferenci 
Claus Bolza-Schünemann představil nové logo a firemní 
slogan. „S pohledem ke kořenům a hledíc kupředu se 

Při příležitosti 200. výročí firmy byly vytištěny upomínkové bankovky  
s portréty zakladatelů

Zleva Klaus Schmidt, Claus Bolza-Schünemann a Mathias Dähn

Upomínková kolekce knih v dárkovém balení
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KBA stává KOENIG & BAUER,“ tak uvedl změnu značky, 
loga a nového klejmu – sloganu „we´re on it“… Posláním 
a hodnotami značky je motto:  „Společně tvoříme to, co naše 
zákazníky posouvá kupředu.“ Tradice & Inovace, Potřeby & 
Technologie, Přístup & Profesionalita.

Svět médií, obalů a bezpečnostní tisk z pohledu 
výkonných ředitelů

K aktuální situaci a vyhlídkám tisku do budoucna se 
23. září, v rámci hlavního programu oslav 200. výročí vyjádřili 
hned tři výkonní ředitelé renomovaných tiskařských firem. 
Axel Hentrei, výkonný ředitel koncernu Bertelsmann, 
ve své krátké přednášce na téma „Svět médií“ vysvětlil 
dopady online médií na tisk knih, brožur, katalogů, časopisů 
a propagačních materiálů. Vzhledem ke klesajícím nákladům 
při rostoucím počtu titulů vidí řešení v automatizaci 
výrobních procesů, zušlechťování tiskovin, dělbě práce 
mezi tiskovými a online médii a digitálním tisku. 

Hans Schur, majitel a výkonný ředitel dánského 
obalového koncernu Schur International,  

hovořil o „Světě obalů“ a zdůraznil přitom často přehlíženou 
roli, kterou obaly hrají s ohledem na delší trvanlivost 
potravin. Tato funkce získává stále více na významu, protože 
online obchody prodávají i potraviny, a potřebují tak 
nepřerušený chladící řetězec a vhodné obaly. 

Na téma „Svět bezpečnostního tisku“ hovořil Ralf 
Wintergerst, výkonný ředitel a předseda představenstva 
společnosti Giesecke+Devrient, renomovaného výrobce 
bankovek a elektronických platebních systémů. Mimo 
jiné se zabýval rostoucími riziky pro elektronické a online 
platební systémy v důsledku kyberkriminality a možnostmi, 
jak na základě stále nových bezpečnostních znaků co 
nejspolehlivěji znemožnit padělání bankovek. Navzdory 
elektronické konkurenci nepovažuje éru digitalizace za konec 
tištěných bankovek, obzvláště když celosvětový oběh 
hotových peněz nadále roste.

 U příležitosti 200. výročí existence firmy bylo zástupcům 
médií i hostům formou profesionálního videa představeno 
i zcela nové image značky Koenig & Bauer, včetně nového 
dizajnu produktů. 

                   
Mnoho zákazníků a obchodních partnerů využilo kulaté 

výročí k tomu, aby si mateřský závod skupiny  
Koenig & Bauer ve Würzburgu důkladně prohlédli.


