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A Metsä Board, a WTOP és fehér kraft linerek vezető gyártója büszkén 
mutatja be egyre növekvő linerkínálatát, amely új dimenziókat 
nyit mind a hagyományos hullámlemez, mind a mikrohullámú 
kartoncsomagolás területén. A Metsä Board minden friss farostokból 
készült csomagolási megoldása megfelel a legmagasabb minőségi 
és higiéniai elvárásoknak, közvetlenül érintkezhet élelmiszerrel így 
kiválóan alkalmas a legérzékenyebb termékek és prémium cikkek 
csomagolására is. metsaboard.com

A Metsä Board magyar kereskedelmi irodáján keresztül a vállalat 
teljes hullámpapír-választéka elérhető.

SZÉLES 
VÁLASZTÉK, 
CSOMAGOLÁSI 
ELÓNYÖK
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a Magyar grafika áprilisi száma egyben a PPDexpo és Signexpo 
kiállítási katalógusa is. a két kiállításon együttesen csaknem száz 
kiállítójával ismerkedhet meg olvasónk vagy készülhet a már jól 
ismert partner meglátogatására az április 14-dikétől 16-dikáig 
nyitva tartó PPfest rendezvényen, ami magába foglalja a PPDexpo 
kiállítást és a vele egy időben megrendezésre kerülő szakmai 
programokat is. a kiállítók mellett, immár második alkalommal, 
a szakmai képzés és a szaksajtó példaértékű összefogással képviseli 
a szakma színe-javát. a szakmai képzést képviselő középiskolák 
jelenlétével országos akcióvá szélesedik a kner Marzek Nyomda 

„gyErE kÖZÉNk NyOMDÁSZNak!” kezdeményezése. a Sajtószi-
get résztvevői követendő példát mutatnak, nemcsak a vásáron 
való közös jelenlétükkel, hanem aktív együttműködésükkel, a szak-
ma iránti elkötelezettségükkel és támogatásukkal. fLEXPO néven 
közös szigeten állítanak ki a flexótechnológia képviselői, amivel 
e szakterület  összefogása tovább erősödik. a pódiumon a kiállítás-
sal párhuzamosan zajló szakmai előadások, díjátadások és szak-
mai események kapnak teret. az aktuális fesztiválprogram részle-
tesen itt érhető el: http://goo.gl/psOeQZ. a kiállítók számos újdon-
sággal és sok bemutatásra kerülő berendezéssel várják a láto-
gatókat. itt a helye mindenkinek, akinek fontos a nyomdaipar, 
a csomagolóanyag-gyártás; megrendelője, résztvevője vagy beszál-
lítója e területeknek! Találkozzunk a Syma csarnokban a PPfest 
programjain! a vásárra a belépés előzetes regisztrációval díjmentes, 
a helyszínen 2000 ft. ingyenes regisztráció: http://goo.gl/wo41nk 

Viszontlátásra a PPDexpón!

  főszerkesztő

Kedves Olvasónk!
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Nyomógépek
(tekercsofszet és digitális)

Könyvkötészeti és 
csomagolástechnológiai rendszerek

Flexo nyomógépek és perifériák
digitális címkenyomó gépek

Irkafűző sorok, drótfűző gépek, tűzőfejek

Hajtogatógépek és perifériák

Hajtogatógépek, mailing rendszerek 
és speciális berendezések

Vágógépek és perifériák

Cérnafűző gépek és perifériák Kisteljesítményű kötészeti berendezések

Újság és folyóirat szállító rendszerek,
rotációs vágógépek, ívkötegprések,

keresztkirakók

Pántológépek

csomagoló- és töltőgépek

Professzionális spirálozó
és lyukasztógépek
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Központ: +36 27 537-870, +36 27 537-890
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Szerviz / Alkatrész: +36 27 537-879

Fax: +36 27 537-895
prosystem@prosystem.hu 
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CI Flexo nyomógépek

Szita és digitális nyomógépek
(üveg-, műanyag- és fémfelület dekoráció) 

Csomagolórendszerek

Hulladékkezelő rendszerek

   Kombinált tekercsnyomó gépek

Dobozragasztó és
ablakberagasztó berendezések

Hajtogató, ragasztó és speciális gépek
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A printmagus.com Zrt. 2011-ben jött létre 
a Color Pack Zrt. leányvállalataként.  
A cél egy professzionális online nyomda 
életre hívása volt. Ez sokéves fejlesztés 
után 2014-ben nyerte el mai formáját, 
azt, hogy a véglegeset, nem merném kije-
lenteni, hisz egyrészt egy weboldal állító-
lag sosem készül el, másrészt a csapat 
tagjait ismerve, itt nem lesz leállás. Még 
akkor sem, ha azonnal rangos elismeré-
sekkel nyitottak. Czégé Sándor kereske-
delmi igazgatót kérdeztem arról, hogyan 
lesz „2014 Év honlapja” egy nyomdai portál.

Sándor, a www.printmagus.com kategó- 
riájában az év honlapja lett 2014-ben, 
sőt emellett Szolgáltatás kategóriában  
a www.hasznaltauto.hu mellett egy külön-
díjjal is jutalmazták az oldalt. A nyomdai 
területen még díjazott sem volt soha web- 
oldal, az Önöké ezzel szemben azonnal  
év honlapja díjjal nyitott. Mit tud  
a www.printmagus.com?
A 12 tagú szakmai zsűri szerint a kimagasló fel-
használói élmény az, ami miatt egybehangzóan 
a legjobbnak ítélték az oldalunkat. Ezt egyébként 
a teljes fejlesztés során kiemelt prioritással kezel-
tük. Rengeteg variáció, A-B tesztek, változtatások 
vezettek el eddig az eredményig. Amit még hozzá-
tennék ehhez, és amire nagyon büszkék va-

a printmagus.com Zrt.
Kéry Sándor 

A szAkmAi zsűri értékelései
Az Év Honlapja – B2B weboldalak kategória
Értékelés: a Printmágus Magyarország legszéle-
sebb kínálatú online nyomdájaként hirdeti ön-
magát és a látottak alapján kénytelenek voltunk 
hinni neki. a honlap újszerű módon kínál nyom-
dai megoldásokat a látogatónak, amelyeket az 
oldalon keresztül, online lehet megrendelni. 
a Printmágus ehhez egy hívogatóan felhaszná-
lóbarát oldalt kínál, ahol professzionális felület és 
ügyfélszolgálati segítség áll rendelkezésre. Profi 
munka.

Különdíj – Szolgáltatás kategória
Értékelés: a Printmágus az idei évben az egyik 
olyan honlap, amelyről a zsűri egyhangúlag azt 
gondolta, hogy több kategóriában is díjat érde-
mel. Sokak által kínált szolgáltatást tesz elérhe-
tővé kimagaslóan felhasználóbarát módon. 
a szolgáltatást könnyű áttekinteni, nagyon köny-
nyen használható, egy percet sem kell felesleges 
keresgéléssel vagy kattintgatással tölteni. ahol 
szükséges, ott hamar rá lehet bukkanni a részle-
tes információra és a segítőoldalakra is. Mindez 
tiszta, felesleges cirkalmaktól mentes tördeléssel 
és designnal párosul.

gyunk, az a variációs lehetőségek szinte végtelen 
száma, talán nem túlzok azzal, hogy ebben nem-
zetközi szinten is egyedülállóak vagyunk. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a nyomdai szakmában is 
elismerően nyilatkoznak a printmagus.com-ról.

A felhasználói felület nagyon meggyőző,  
de mi zajlik a színfalak mögött?
Ez nagyon fontos kérdés. Az oldal back-end ré-
sze rendkívül erős, ezzel külön fejlesztő csapat 
foglalkozik. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 
stabilitásra és a biztonságra. A printmagus.com 
programozása nagyon rugalmas, és könnyen 
továbbfejleszthető, így kifejezetten alkalmas a 
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funkcióbővítésekre. Hardware szinten is nagyon 
magasan teljesítünk, ez elengedhetetlen a stabi-
litáshoz. Az informatikai környezet folyamatos 
fejlődésével lépést kell tartani, sőt talán érdemes 
kicsit előrébb is járni. 

Nagy feladat volt ezt így létrehozni. Négyéves (!) 
folyamatos fejlesztés, négy fejlesztői csapat, ren-
geteg energia és persze költség, de nem adtuk fel. 
Ehhez persze a Color Pack Zrt. töretlen támoga-
tására is szükségünk volt. Köszönjük, hogy végig 
mögöttünk álltak a fejlesztés során, ez egy na-
gyon nagy dolog, úgy érzem kötelességünk meg-
szolgálni a bizalmukat.

Mindenben ennyire állhatatosak? 
Mindig szívügyünknek tartottuk a printmagus.com-ot, 
és minél több energiát fektettünk bele, annál jobban 
erősödött ez az érzés. Ez nagy kitartást adott, és sok 
nehéz helyzeten segített át, hogy eljussunk idáig. 
Szerencsére még most is ugyanígy viszonyulunk 
az oldalhoz. Ha ilyen sokáig kitartasz valami 
mellett, az még állhatatosabbá tesz. Ez, úgy gon-
dolom, a jövőre nézve is hasznos lesz, egy ilyen 
mértékű fejlesztésnek ugyanis, mondhatni soha 
nincs vége.

Mi az, ami nehézséget okoz  
az online területen való értékesítésnél?
Bizalmat sokkal könnyebb építeni offline. On-
line ez rengeteg energiát igényel, ennek meg-

felelően  nagyon sokat kell foglalkozunk a 
partnereinkkel. Szakmailag nagyon jól képzett 
ügyfélszolgálattal rendelkezünk, akik emel-
lett kifejezetten vevőközpontúan gondolkod-
nak is.

A kimagasló nyomtatási minőségünket saj-
nos szintén nehéz bemutatni egy online csator-
nán. Bár ezen a területen kicsit szerencsésebb 
helyzetben vagyunk, hiszen anyavállalatunk 
a 21 éve működő Color Pack Zrt. kimagasló minő-
ségét, azt hiszem, nem kell bemutatni a magyar 
nyomdai piacon. 

Ki biztosítja a nyomdai kapacitást?
Alapvetően anyacégünk nyomdai kapacitására 
támaszkodunk. Persze B és C tervekkel is rendel-
keznünk kell, melyek biztonságot nyújtanak egy 
a tervezettnél gyorsabb felfutás esetén is. Partne-
ri körünket folyamatosan bővítjük, mely a köl-
csönösségen alapul. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy olyan megállapodásokat kössünk, mely-
ben partnereink többet profitálhatnak belő-
lünk, mint egy egyszerű eladásból.

Mire számolhatunk a printmagus.com-tól 
a jövőben? 
A hangsúly továbbra is a termék- és szolgáltatás-
fejlesztésen van, több szálon futnak a fejleszté-
sek, tesztelések is. Emellett egy együttműködé-
sen alapuló üzleti modellben is gondolkodunk.



GARANCIAINGYENES
SZÁLLÍTÁS

AKÁR 24H
HATÁRIDŐ

PROFESSZIONÁLIS 
MINŐSÉG

HQ
ISO

06
NOV

DM

NÉVJEGYKÁRTYA SZÓRÓLAP HAJTOTT SZÓRÓLAP PLAKÁTMAGAZIN, PROSPEKTUS KÉPESLAP, MEGHÍVÓ

BORÍTÉK
LEVÉLPAPÍR

DM LEVÉL

MATRICA
ÖNTAPADÓ

MAPPA

ZSINÓRFÜLES
PAPÍRTÁSKA

KÖNYV

JEGYZETTÖMB

NAPTÁR

ASZTALI ALÁTÉT

MOLINÓ

MESH HÁLÓ

FESTŐVÁSZON

MÁGNESES
LAPOK

ZÁSZLÓK

REKLÁMTÁBLÁK

PLAKÁT
NAGYMÉRETŰ

ROLL-UP

BANNER MEGÁLLÍTÓ TÁBLA PLASZTIKKÁRTYA

TEGYE
PRÓBÁRA!

-12%

2015. 04. 01 - 28.
MINDEN TERMÉKRE

C S O P O RT  TA G JAA
- A PROFESSZIONÁLIS ONLINE NYOMDA

www.printmagus.com

KUPONKÓD: PR1583MG

ÖNTAPADÓ

ONLINE

%
ÁRAK

A kedvezmény, a kuponkód beírása után, a kosár oldalon, a termék bruttó árából kerül levonásra. 
A kuponkód az akció időtartama alatt érvényes, egy felhasználó névvel, egyszer használható fel.



7Magyar gr afik a 2015/2

A Canon még a tavalyi év végén mutatta 
be az immár 5. alkalommal elkészített 
Insight Reportot, mely az Építse a jövőjét 
nyomtatással címet viseli. Ez az átfogó 
tanulmány ismerteti a nyomtatás és  
a nyomdaipar legfőbb trendjeit és lehető-
ségeit. A kutatás talán legfontosabb  
megállapítása, hogy a Canon ügyfeleinek 
62%-a úgy gondolja, hogy a jövőben 
ugyanolyan vagy nagyobb mértékben fog-
ja alkalmazni a professzionális nyomta-
tást, mint eddig. Ugyanakkor a nyomdai 
szolgáltatást nyújtó szereplők 80%-a tisz-
tában van azzal, hogy változtatnia kell  
a jelenlegi üzletmenetén, ami 8% növeke-
dést jelent az első 2008-as Insight  
Report kiadása óta.

igények összehasonlítása

A független piackutató cég által végzett munka 
célja, hogy összehasonlítsa a szolgáltatást nyúj
tók és az azt felhasználók igényeit, illetve fel
tárja az elmúlt években végbement változásokat.  
A két eltérő csoporttól kapott visszajelzések alap
ján a nyomdaipari szolgáltatók egy tisztább ké
pet kapnak a piacról, illetve rengeteg javaslatot 
arra, hogyan tudnák a tevékenységüket javítani.

Az eredményt 552 telefonos interjúból szűrték 
le, melynek keretében vezető döntéshozókat kér
deztek meg (275en a kereskedelmi célú nyomta
tás, illetve a házon belüli nyomdai szolgáltatók 
[CRDk], 277en a nyomatok és a médiumok vá
sárlói közül kerültek ki). A megkérdezettek 24 or
szágból és eltérő szektorokból lettek kiválasztva 
az EMEA régióból.

a megrendelő szemszögéből

A print szolgáltatások vásárlói szerint a nyomta
tás továbbra is komoly értéket képvisel, minősé

Tanácsok a nyereséges működéshez
ÁTfogó nyoMdaipari eleMzés

get tükröz, meg lehet vele szólítani a nehezen el
érhető ügyfeleket is, és alkalmas a digitális és az 
offline médiában közvetített üzenetek megkü
lönböztetésére is. Ugyanakkor a digitális kom
munikáció folyamatosan növekszik, illetve a ku
tatásban részt vevők 38%a azt nyilatkozta, hogy 
csökkentené print megrendeléseit, így a nyom
dai szolgáltatóknak át kell gondolniuk, hogy mi
vel támasszák alá a print szerepét, illetve olyan 
alternatívákat kell felmutatniuk, melyek mérhe
tő, követhető eredményeket hoznak.

Bár a nyomtatott anyagok beszerzőinek 84%a 
úgy nyilatkozott, hogy a szolgáltatók teljesen 
kielégítik a kommunikációval szemben tá
masztott igényeiket, mégis van mit fejleszteni. 
Mindössze a nyomdai ügyfelek 56%a gondolja 
úgy, hogy nyomdai szolgáltatójuk megfelelően 
tájékoztatja az új fejlesztésekről, ami azt is je
lenti, hogy 44%ban érzik azt, hogy szolgáltató
juk nem ad proaktív tanácsot és iránymutatást 
a nem nyomtatott kommunikációval kapcsola
tos kérdésekben.

tovább növekszik  
a digitális nyomtatás piaca

Ennek ellenére a digitális nyomdai lehetőségek 
ismertsége és használata folyamatosan növek
szik, kezdve a szórólapoktól a kis példányszámú 
könyvnyomtatáson keresztül a web to print szol
gáltatásokig. Ennek oka részint a költségcsök
kentés, másrészt a gyors kivitelezés lehetősége.

A legutóbbi Insight Report óta a web to print 
mutatta a legnagyobb növekedést: a 2012 óta ta
pasztalt 50%os növekedés következtében ma 
már 3ból 1 vásárló igénybe vesz web to print 
szolgáltatást. A vásárlók és a szolgáltatók is egyet
értenek abban, hogy a web to print felületek 
előnye a kényelem, a gyorsaság és a költségha
tékonyság, vagyis röviden egyértelmű üzleti le
hetőséget kínálnak a szolgáltatóknak. Az is igaz 
viszont, hogy a vásárlók 39%a még nem hallott 
a web to print szolgáltatásokról.
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printhez kapcsolódó szolgáltatások

Ugyanilyen vonzó terület a nem nyomtatáshoz 
kötődő szolgáltatások felé történő nyitás, ami ki
egészítheti a print szolgáltatásokat. Ma a print 
megrendelői 68%ban használnak többcsator
nás kommunikációt, ami 10%os növekedést je
lent tavaly óta. A Canon 2012es „Bigger Picture” 
riportjában jelent meg, hogy a többcsatornás 
kampányok 94%ában  használtak nyomtatott 
elemet, ami az alapját jelentheti a digitális mé
dia használatának is. Ezzel szemben a nyomdai 
szolgáltatók mindössze 20%a képes bármilyen 
átfogó szerepvállalásra a többcsatornás kampá
nyok tervezésénél, azaz hatalmas a szakadék az 
elvárások és a kínált szolgáltatások között.

tartalékok  
a strukturált tervezésben

A riport talán legérdekesebb megállapítása, hogy 
a  kereskedelmi nyomdák és a házon belüli nyom
dai szolgáltatók (CRDk) esetében hiányzik a struk
turált tervezés. Az előbbiek mindössze 48%a, 

míg a CRDk 32%a rendelkezik marketing vagy 
üzletfejlesztési tervvel, de a marketingtervvel 
rendelkezőknek is maximum a fele vizsgálja azt 
felül legalább negyedévente.

Ismét csak erős kontrasztként könyvelhetjük 
el, hogy a kereskedelmi nyomdák 80%a úgy 
gondolja, fejlődnie kell, mert a jelenlegi üzlet
menettel nem tudnak megfelelni a piaci elvárá
soknak és a versenynek.

A Canon átfogó elemzése, összevetve a korábbi 
felmérésekkel, kiváló lehetőséget teremt a tren
dek változásának nyomon követésére. A teljes 
riport beszerzéséhez kérjük, forduljon bizalom
mal a sales@canon.hu email címen a Canonhoz.
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2014-ben  a Canon független tanulmány elkészítésére adott megbízást, 
amely azt  vizsgálta, hogyan látják a maguk és a nyomtatás jövőjét  
a nyomdai szolgáltatók. a felmérésbe 552 nyomdát és nyomdai megren-
delőt vontak be európa, a közel-kelet és afrika 25 országából. 

Ha meg szeretné ismerni  2014-es „building your future with print” minden részletét,  akkor forduljon a helyi canon account managerhez. 

a 2008-as 72%-kal szemben  
ma már a megkérdezett nyom-
dai szolgáltatók 80%-a elismeri, 
hogy változásra van szükség.

a kereskedelmi nyomdák csupán 48%-a és 
a Crd-k 32%-a készít üzleti tervet.

a 2012-es 21%-hoz képest  
a megrendelők 30%-a használ 
web to print szolgáltatást.

a nyomdai szolgáltatók 45%-a 
tekinti magát kommunikációs 
szolgáltatónak, de Csak 20%-a 
nyújt többcsatornás  
szolgáltatást. 

Már a megrendelők 68%-a 
használja a többcsatornás  
kommunikációt, 10%-os  
a növekedés  2012 óta,

a megrendelők 62%-a  
azonos mértékű nyomtatási 
megrendelést fog adni  
a következő két évben. 

miközben 38%-a  szerint  
a közösségi média használata  
miatt csökkenni fog  
a nyomtatás.

a nyomdai szolgáltatók 29%-a kínál  
web to print szolgáltatást, de ezt csak  
a megrendelők 10%-a veszi igénybe.

a nyomdai szolgáltatók 62%-a szerint 
a következő 2-3 évben növekedni 
fog a kereslet a a kis példányszámú 
nyomtatás iránt.

a megrendelők 84%-a mondja azt, 
hogy a nyomdai szolgáltatók megfelel-
nek a kommunikációs elvárásaiknak,

67%-uk számít a print  
on demand növekedésére 
a következő 2-3 évben. de 50%-uk több  

tanácsadást várna el  
tőlük.

Lehetőség:
a nyomdai szolgáltatóknak stratégiai  
fejlesztési tervet kell készíteniük  
az üzlet fellendítéséhez.

Lehetőség:
a nyomdai szolgáltatóknak  
el kell dönteniük, hogyan  
válhatnak a a növekvő több- 
csatornás kommunikáció  
részeseivé.

Lehetőség:
a nyomdai szolgáltatóknak  
a többcsatornás kampányok  
részeként  kell népszerűsíte- 
niük a nyomtatás adottságait,  
előnyeit.

Lehetőség:
a nyomdai szolgáltatóknak  
törekedniük kell arra, hogy  
a megrendelők megértsék  
és értékeljék a web to print  
előnyeit.

Lehetőség:
a nyomdai szolgáltatóknak ki kell használniuk a fejlődésben lévő  
digitális alkalmazásokban és szolgáltatásokban rejlő előnyöket.

Lehetőség:
a nyomdai szolgáltatóknak kezdeményezőbbnek kell lenniük  
az új alkalmazások és szolgáltatások megismertetésében. 
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A drupa innovation park 2016 (dip)  
ismét az iparágnak lendületet adó és  
kreatív fejlesztések középpontja lesz.  
A hat tematikus park a folyamatorientált 
nyomtatási és kiadói megoldásokat és  
a kapcsolódó üzleti modellek legújabb 
irányzatait és témaköreit jeleníti meg.

Sabine Geldermann, a drupa igazgatója a kö-
vetkezőképpen magyarázza a dip 2016 cél-
ját: „A dip 2016 fantasztikus lehetőséget te-
remt mind a feltörekvő vállalkozások, mind 
a globális szereplők számára, hogy bemutat-
hassák jövőbe mutató megoldásaikat és azok 
alkalmazását. A dip a 2004-es drupán törté-

drupa innovációs park 2016
Jövőbe Mutató technológiai és üzleti Megoldások at Mutatnak be

nő megjelenése óta komoly nevet szerzett ma-
gának, mint a nemzetközi nyomda- és kiadói 
ipar vezető technológiáinak és megoldásai-
nak platformja, és mi erre a sikerre építünk.  
A drupa 2016 stratégiai átalakításával és a 
hangsúlyos témakörök kiemelésével a drupa 
innovációs park hat tematikus területe bete-
kintést enged a jövő technológiáiba. Hiszünk 
abban, hogy ez az alkalom hatékony segítsé-
get nyújt az iparágnak a stratégiai üzleti dön-
tések meghozatalához.”

A dip látogatói a trendet meghatározó újítá-
sokkal és üzleti megoldásokkal találkozhatnak 
a központi, jól átlátható platformon. A bemu-
tató színpadon és a „dip energy lounge” terüle-
ten a dip márkák, például az integrált kommu-
nikációs koncepció előnyeit élvezhetik. Ezek a 
helyek, mint tájékoztatási fórum és a közösség 
találkozási pontja, előmozdítják az érintettek 
közötti interaktív párbeszédet. A 3000 négyzet-
métert meghaladó területű drupa innovációs 
park ismét a 7.0 csarnokban kap helyet. 

dip@drupa 2016:  
vízió a jövőről hat élményparkban 

Multichannel Publishing  
& Marketing Solutions
Ez a terület olyan témaköröket foglal magába, 
mint a crossmedia content/assets management, 
a web & app publishing, a database publishing, 
valamint a marketing és brand management 
megoldások, vagy olyan potenciális alkalma-
zások és trendek, mint az augmented reality, az 
NFC alkalmazások vagy a testre szabott tömeg-
termelés.

Web to Media & E-Commerce
Ez a tematikus terület a web to publish, illetve 
a web to print megoldásokra az e-commerce & 
shop platformokra, a cloud publishingre, vala-
mint a design/print és a HTML 5 webszerkesztés-
re helyezi a hangsúlyt.
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Process Optimization & Automation
Aki erre a területre látogat, a következő témakö-
rök megoldásaira és újdonságaira számíthat: ve-
zetői információs rendszerek, vállalati-erőforrás 
tervezés, JDF/JMF-alapú nyomtatásautomati-
zálás, munkafolyamat-irányítás a nyomdai elő-
készítéstől a befejező műveletekig, folyamat- és 
minőség-ellenőrző rendszerek, ipari robot és 
automatizálási technológiák.

Added Value in Print
Itt a felületnemesítés, a fejlesztések és a nyomda-
termékek jövőbe mutató hozzáadott-értékei áll-
nak a figyelem középpontjában. Ide tartoznak az 
innovatív hordozók, a finishing és felületneme-
sítés újdonságai, a csomagolás, a címke- és dis-
playnyomtatás, a green printing és a biztonsági 
nyomtatás.

Innovations in Printing Technologies
A korszerű nyomtatási és feldolgozási techniká-
kat mutatja be ez a tematikus park, ahol a látoga-
tók megismerkedhetnek a funkcionális nyomta-
tás, a nyomtatott elektronika, a 3D nyomtatás, a 
prototípus-készítés és a visualisation & workflow 
alkalmazásaival és megoldásaival.

Business Models
A technológiai változásokon kívül egyre na-
gyobb szerepet játszanak az új üzleti koncepciók 
és modellek. Ezek és a stratégiai együttműködés, 
valamint a marketingplatformok, a finanszíro-
zási koncepciók, a franchise- és licencmodellek 

határozzák meg ennek a tematikus parknak a té-
maköreit.

2016-ban is egy nemzetközi szakértőkből ál-
ló csoport feladata lesz a drupa innovációs park 
megtervezése és kommunikációja. „A dip a drupa 
2016 összes látogatójának lehetőséget nyújt a tu-
dás megosztására, és bepillantást enged a nyom-
da- és médiaipar kommunikációs fejlesztéseibe” 
– mondja Frank Romano, a Rochester Institute of 
Technology professzor emerítusza.

Peter Sommer, az Elanders Group elnökhelyet-
tese a következőket fűzi hozzá: „A drupa mindig 
is egyet jelentett a technológiai innovációval, de 
hiányzott a sikeres üzleti modellek megvalósí-
tása, különösen az online és a mobil szegmens 
versenypiacán. A drupa innovációs park ilyen 
szempontból egy világítótorony, és azt teszi, amit 
a neve sugall: valóra váltja a drupa-szlogent: Touch 
the future.”

A Messe Düsseldorf ismét a Winter Consulting 
marketing, kommunikációs és rendezvényszer-
vező ügynökséget bízta meg a drupa innová-
ciós park megvalósításával és koordinációjával. 
A Winter Consulting már több mint 14 éve ter-
vez és valósít meg innovatív kereskedelmi vá-
sárokat és konferenciákat. Sandra Winter tulaj-
donos 1992 óta aktívan tevékenykedik az IT, a 
nyomda- és médiaipar marketing-, kommuniká-
ciós és kereskedelmi területein, és részt vett a dip 
2004, 2008 és 2012 megvalósításában is. A re-
gisztrációról és a koncepció egyéb részleteiről 
március végétől kezdődően lehet több infor-
mációhoz hozzájutni a www.drupa.de oldalon.



Országos flexótalálkozó 
Dunakil it i   – JánOssOmOrJa , 2015. február 26 –27.

Faludi Viktória

Elsőként Pesti Sándor,  
a PNYME ügyvezető igazga
tója üdvözölte a résztvevő
ket, és megragadta az alkal
mat a PPDexpo és azon belül 
is a FLEXPO népszerűsítésére, 
majd átadta a szót Kramarics 
László ügyvezető igazgatónak, 
aki a negyedévszázados  
jubileumát ünneplő Pakett 
2005 Bt. nevében, mint házi
gazda köszöntötte a megjelen
teket, és röviden bemutatta 
tevékenységüket.

Az előadások sorát Szabó 
Szabolcs, a Grimex Kft. ügy
vezető igazgatója és a nyom

Dunakilitin a Diamant Hotelben került megrendezésre  
az utóbbi időszak legsikeresebb nyomdászrendezvénye,  
a 2015-ös flexószimpózium. A hotel konferenciatermében 
tartott szakmai előadások másfélszáz résztvevőt juttat-
tak friss szakmai információkhoz. Tematikus flexó-
számunk is e nagyszabású flexószakmai eseményhez  
igazodva, a rendezvényre jelent meg, tartalmazva  
az előadások színe-javát kivonatolt formában.

daipari szakosztály társelnöke 
kezdte „Kommunikáció a kö
zösségi médiában nyomdászok 
számára” címmel.  Az előadás 
bővebb verziója elérhető  
a www.sikeresnyomdasz.hu/
flexo linkre kattintva.

A következő előadást „Mi
nőségi nyomtatás és minőségi 
mosás – kéz a kézben” címmel 
Erik van der Heidentől (Flexo
Wash ApS [DK]) hallhattuk 
Péter István (ISM GmbH & Co. 
KG) tolmácsolásában.

A szűken vett flexó területtől 
kicsit elkanyarodva „Kaizen – 
folyamatos fejlődés a vezetők 

Pesti 
Sándor

Erik van der 
Heiden

Kramarics 
László

Giorgio  
Deliziosi 

Szabó  
Szabolcs

Sári István
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és a dolgozók mindennapjai
ban” címmel Bartl János tar
tott előadást a Banor Tréning 
központ Kft., a Kaizen® Ins
titute magyarországi partner
intézete képviseletében. 

Péczely György, az A. A. Stá
dium Kft. színeiben „Hum
buk, gyerekjáték vagy csoda
fegyver? Motiváció TPMmel” 
címmel tartott előadást. E két 
utóbbi előadás témájáról bő
vebben olvashatnak a Magyar 
Grafika 2014/6. számában 
megjelent Fórum a minőségről 
XVI. konferenciájának beszá
molójában. 

 „Nem úri passzió – Tanúsítá
sok a versenyképességért” cím
mel Tánczos Lajos, az ÉMI TÜV 
SÜD Kft. munkatársa előadá
sában arra hívta fel a figyel
met, hogy a tanúsítandó cég 
megfelelő felkészítésével nem
csak a tanúsítás elérése a cél, 
hanem a kiválóság elérésével 
versenyelőnyhöz is jut a minő
ségbiztosítás professzionális  
alkalmazását választó cég.

Péczely 
György

ifj. Schuck 
István

Ratkovics 
Péter

Varga  
Dénes

Bartl  
János

Michael 
Scherzinger

Varga Dénes, a Varga Flexo 
Kft. tulajdonos ügyvezetője és 
a Flexo Klaszter koordinátora
ként a szakmai összefogás és  
az oktatás szerepének fontossá
gát kiemelve prezentált. „Fon
tos fejlesztések a VargaFlexo 
Kft.nél – Adokkapok helyett 
adni és kapni” című előadásá

ban ismertetett újdonságokról 
a Magyar Grafika 2015/1. szá
mában részletesen olvashat
tunk. A prezentáció kiemelte  
a szakmai összefogás és az ok
tatás ügyének fontosságát is. 

„REVO Digital Flexo  
Technológia a GIDUE értel
mezésében” címmel Giorgio 
Deliziosi (GIDUE [I]) előadását 
Sári István (Hoffmann Kft.) 
tolmácsolásában hallgathat
tuk, illetve olvasható a Ma
gyar Grafika 2015/1. számában 
szerkesztett formában nem
csak a rendezvény résztvevői, 
hanem lapunk minden olvasó
ja számára. 

A húszéves jubileumát  
ünneplő partners Kft. színeiben 
Ratkovics Péter „A flexónyo
móformakészítés mérföld 
kövei az elmúlt húsz évben”  
című előadását hallhattuk.  
A prezentáció szerkesztett vál
tozata lapunk februári számának 
hasábjain szintén elérhető.  
KBAFlexotecnica – culture of 
excellence/a kiválóság kultúrá
ja címmel ifj. Schuck István,  
a Prosystem Print Kft. képvise
letében prezentált. E téma szer
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kesztett anyaga is megjelent 
februári flexószámunkban. 
Itt ragadjuk meg az alkalmat, 
hogy helyesbítsük az EVO XDS 
berendezés pályasebességét, 
ami helyesen 350 m/perc.  

Michael Scherzinger,  
az ADJUVO Kft. képviseleté
ben ismertette a „Nyomda
festék az új német csomago
lási festékrendelet fényében” 
előadását, aminek szerkesztett 
változatát lapunk februári szá
mában olvashatták. 
Időhiány miatt a programba 
már sajnos nem fért be  
dr. Endrédy Ildikó „Alkoholos 
oldószer visszanyerése”  
című előadása, aminek vázlata 
honlapunkon a linket követve 
megtekinthető:  
http://goo.gl/wmvlln  
 
Az előadásokat követő bankett 
vacsorára a hotel éttermé
ben került sor. A rendezvény 
másnapján a Pakett 2005 Bt. 
nyomdaüzemébe látogattunk 
el Jánossomorjára. Az 1989
ben alakult Pakett Bt. környe
zetbarát csomagolóanyagokat 
gyárt mélynyomtatással, főleg 
élelmiszeripari cégek számára. 
Legnagyobb partnereik  
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a Dr. Oetker, a Szilas Food  
Élelmiszer Kft., az EdHaas  
cég, de ezenkívül tizenkét  
országba exportálja termékeit. 
Kramarics László a Pakett Bt. 
ügyvezető igazgatója elmond
ta: „Az új Rotomec beren 
dezéssel olyan szintetikus 
anyagokat is tudunk nyom 
tatni, így a rendszer alkalmas  
a különféle polietilén, poli 
észter társítások nyomtatására 
is.” Gratulálunk a cég dinami
kus fejlődéséhez és ez úton is 
köszönjük, hogy vendégül  
látták szimpóziumunk  
résztvevőit!
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Manapság minden cég számára elengedhetetlen, 
hogy összes munkatársa tisztában legyen a fenn-
tarthatóság és a környezetvédelmi szempontok 
fontosságával. Az is lényeges, hogy úgy tekintse-
nek rá, mint egy kitöltendő feladatlapra. A fenn-
tarthatósággal kapcsolatos tennivalók nem re-
kedhetnek meg csupán vezetői szinten – az egész 
vállalkozásnak el kell köteleznie magát, és hasz-
nálnia is kell a lehetőségeket.

Annak érdekében, hogy megfeleljen ezeknek 
a kihívásoknak, a Sappi Europe az ökohatékony-
ság megoldást választotta, és az egész vállalat na-
pi szinten alkalmazza ezt az integrált üzletviteli 
és környezeti megközelítést. A munkamódszer 
az emberek, a földgolyó és a prosperitás iránti 
elkötelezettségre épül, miközben megőrzi a ha-
tékonyságot és minimalizálja a környezetre gya-
korolt hatását, figyelembe véve az érintettek 
érdekeit szerte a világon.

Az ökohatékonyság a Sappi fenntarthatósági 
iránymutatása, amely megfogalmazza a szemé-
lyek és a vállalatok feladatait. A Sappi erősen hisz 
abban, hogy minden ökohatékony cselekedet 
a méretétől függetlenül egyformán értékes. Le-
gyen szó a villany lekapcsolásáról, a kerékpárral 
munkába járásról vagy a papírgyártó gép alkat-
részeinek kicseréléséről, minden változás jóté-
kony hatással lehet a környezetre.

Az ökohatékonyság egyformán vonatkozik 
minden személyre és vállalatra, aki kapcsolat-

ban áll a Sappival. Ide tartoznak a vásárlók, a 
gyár látogatói és a beszállítók is.

A Sappi egy sor praktikus eszközt fejlesztett ki 
mind belső, mind külső használatra. Ezeket úgy 
tervezték meg, hogy segítse a vállalatokat abban, 
hogy az ügyfelekkel való kapcsolattartás során 
következetesen világos, hasznos és helytálló üze-
neteket küldhessenek.

Az eszköz-portfólió velejét egy sor tájékoztató 
nyomtatvány képezi: a Sappi’s Chain of Custody, 
Certification Management Systems, Mills and 
Sustainability. Ezek a dokumentumok, amelyek 
február elejétől letölthetők a Sappi öcoeffective-
ness weboldaláról, részletes ismertetést adnak 
a vállalat fenntarthatósággal kapcsolatos tevé-
kenységéről.

Annak érdekében, hogy az ökohatékonyság 
ne csupán egy vállalatvezetési elmélet, hanem 
valódi munkamódszer legyen, a Sappi működő 
példákat mutat be a rendszeresen alkalmazott 
ökohatékonysági intézkedésekről. A Sappi hisz 
abban, hogy ezek a történetek másokat is ins-
pirálni fognak, és megmutatják, hogy minden 
ökohatékony tevékenység egyformán számít, 
akár kicsi, akár nagy!

www.sappi.com/eco-effective  

Sappi & Eco-Effectiveness – a kicsi is számít...

Yes, I care.
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Egyértelműen növekszik a bag-in-the-box 
borok népszerűsége, de képes-e a doboz 
ezzel lépést tartani? A Metsä Board, Európa 
egyik legnagyobb kartongyártója elmondja, 
bővülő termékválasztéka hogyan képes  
a piac igényeinek kielégítésére. 

Világszinten a bag-in-the-box borok már leg-
alább egyharmadát adják a mennyiségi értékesí-
tésnek, míg például Svédországban ez az arány 
a 60%-ot is eléri. A fogyasztók ezt a formátu-
mot már nem az „olcsó piával” azonosítják, ha-
nem egyre inkább a minőségi márkákkal. A Ca-
nadean becslése szerint a bag-in-the-box borok 
értékesítésének növekedése Németországban 
1,7%-os, de az olyan új termékek, mint a rizling 
habzóbor dobozos verziója tovább gyorsíthatják 
ezt a növekedést.      

 Mivel könnyen szállítható és kényelmesen 
használható, a doboz ideális választás szabadté-
ri programokhoz, rockfesztiválokon, partikon és 
táborozáskor. A fiatalabb generáció eleve elfoga-
dóbb az új típusú borcsomagolásokkal, legyen az 
karton, tömlő vagy egyadagos műanyag pohár. 
Ezenkívül a kisebb háztartások és éttermek szá-
mára is előnyös, hogy kitölthető egy-egy pohár 
bor anélkül, hogy a maradékot oxigén érné és 
rontaná a minőségét.   

Minél inkább nő a kereslet, annál erősebb a 
verseny a gyártók között, éppen ezért fontosabbá 
válik a polcokon megjelenő termék csomagolása. 
A palackok címkéivel összehasonlítva a doboz fe-
lülete sokkal nagyobb, lehetőséget adva vonzó 
grafikák, képek és üzenetek megjelenítésére. En-
nek eredményeként a hullámkarton külső line-
rének minősége egyre fontosabbá válik.  

Az összes Metsä Board által gyártott liner friss 
erdei rostból készül, ezért szilárdsága nagyobb, 
mint az újrahasznosított rostokból készült hul-
lámkartonok esetében használatos linereké. Ez 
azt jelenti, hogy a mi linereink nem nyomód-
nak be a doboz sarkainál, és jobban ellenállnak 
a nedvességnek, így a dobozoknak semmi baja 

Bag-in-the-box, magasabb minőségű dobozzal

nem lesz, ha hűtőben tárolják, vagy ha kifröcs-
csen egy kicsi a tartalmából. A szilárdság különö-
sen fontos ezeknél a termékeknél, hiszen ezeken 
a dobozokon csap, záró részek és hordozó fogan-
tyú is található, ami jó konverziós tulajdonságo-
kat és szakítószilárdságot követel meg a haszná-
lat során.         

A karton azért is vonzó választás, mert fenn-
tartható csomagolóanyag. Olyan rostokból ké-
szül, amelyeket felelős erdőgazdálkodás kere-
tében nevelt északi fafajtákból álló erdőkből 
nyerünk. Az üveggel összehasonlítva súlya ki-
sebb, ezért kevesebb energiára van szükség a szál-
lítás során. Arról nem is beszélve, hogy a doboz 
életciklusának végén azonnal újrahasznosítható.   

Reagálva a tetszetősebb polcmegjelenés és ki-
sebb súly iránt támasztott igényekre, a Metsä 
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Board új liner termékeket fejlesztett ki, amelyek 
mindegyike alkalmas az ofszetnyomtatásra is. 

A Carta Selecta magas UV-fényű és külö-
nösen alkalmas litholaminálásra. A tekintetet 
vonzó megjelenés a részletgazdag féltónusú 
képek, a fantasztikus színsűrűség és kontraszt 
eredménye.  

 A Kemiart Graph+ egy magas minőségű, két-
szer mázolt hullámkarton alappapír, white-top 
kraftliner, amely ideális választás számos fel-
használási területen, és több súlyváltozatban 
is rendelkezésre áll. Magas fényű és nagy szín-
sűrűségű, ráadásul nagy szilárdsága miatt egy-
aránt tökéletes hagyományos és új csomagolási 
megoldások piaci bevezetésére. Ahogy a márkák 
között a figyelemért és a piaci résekért folytatott 

verseny egyre erősödik, mind gyakrabban talál-
kozunk majd a Kemiart Graph+-szal.     

Ha rendkívüli fehérségre van szükség a mi-
nimál design vagy a magas kontraszt miatt, ak-
kor a Modo Northern Light teljesen fehérített li-
ner termékek jelentik a legjobb választást. Mivel 
a Modo Northern Light a könnyített súlyt és a 
szilárdságot kombinálja, az egész doboz elkészít-
hető belőle: a hullámlemez felső és alsó rétege, 
valamint a középréteg, az ún. fluting is legyárt-
ható ebből. Így aztán ideális kisebb, hordozható 
megoldások gyártásához, valamint akkor, ha a 
cél egy tökéletesen letisztult arculat hangsúlyo-
zása. A mázolatlan Modo Northern Light felü-
lete matt tapintású, míg a kétszer mázolt Modo 
Northern Light Litho rendkívül jó nyomtatási 
tulajdonságokkal rendelkezik, magas fényű és 
alkalmas litholaminálásra is.      

 Mivel a fogyasztók egyre inkább bizalmat sza-
vaznak a bag-in-the-box boroknak, a szektor 
növekedése garantált. Amikor pedig már rock-
együttesek is megjelennek a piacon saját már-
káikkal, akkor egyértelmű, hogy izgalmas idők 
következnek, miközben a doboz minősége és de-
signja egyre fontosabbá válik.      
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Xeikon Café Packaging innovations, 2015
Keresztes Tamás

Mi a Xeikon Café?

A Café kávéházat, főként kávét, süteményt, üdí-
tőt, könnyű italt felszolgáló vendéglátóhelyet je-
lent. A Xeikonnál is megvolt szinte minden, ami 
a Caféhoz kell, ám a Xeikon Café ennél sokkal 
többről szól. Saját meghatározása szerint a Xeikon 
Café célja a következő: egyszerű, de hatékony 
platformot biztosítani a digitális nyomtatás kü-
lönböző aspektusait érintő ismeretek kicserélé-
séhez és utat vágni az információs dzsungelben. 
Ezekre az alkalmakra Xeikon és Aura Partnerei a 
nyomdai szolgáltatókat és a továbbfeldolgozókat 
hívja meg. A gyakorlati bemutatók, előadások, 
szemináriumok és eszmecserék során a résztve-
vők első kézből ismerhetik meg az iparági inno-
vációkat és tendenciákat. 

Legutóbb a gyár belgiumi fejlesztő központ-
jába várta vendégeit a Xeikon Café. A korábbi 
Xeikon Cafékhoz hasonlóan a mostani is egy 
központi téma köré épült. A márciusi esemény 
fókuszába a csomagolási innovációkat állították. 

Erre az alkalomra a modern irodaház és üzem 
csarnokait úgy rendezték be, hogy a látogatók 
valódi termelési körülmények között ismerked-
hettek meg a különböző alkalmazási területek-
kel, beleértve a megfelelő digitális nyomógépe-
ket, a számítógépes környezetet, a szoftvereket, 
valamint az online és offline feldolgozó egysége-
ket. Az esemény fontosságát hangsúlyozták azok 
a Xeikon Aura Partnerek is, akik saját gépeikkel, 
szoftvereikkel, anyagaikkal vettek részt az élő be-
mutatókon. 

Terjedelmi okokból nem tudunk részletesen 
beszámolni mind a 17 bemutatott alkalmazás-
ról, ezért röviden összefoglaljuk a bemutatott le-
hetőségeket.

néhány példa  
a gyakorlati alkalMazások közül

Borcímkék
A Xeikon nyomógépek sokrétű felhasználási le-
hetőségét számos gyakorlati példán keresztül 
demonstrálták. Három Xeikon 3300 típusú, te-
kercsről tekercsre nyomtató digitális nyomógé-
pen borcímkéket készítettek különböző önta-
padó hordozóra. A címkéken megjelenő változó 
adatokat – sorszámot, illetve vonalkódot – Xeikon 
X-800 digitális frontend számítógéppel generál-
ták, a címkék stancolása (mechanikus vagy lé-
zeres) és fóliaprégelése offline berendezésekkel 
történt. 

Egészség- és szépségápolás
Az egészség- és szépségápolási címkealkalmazást 
különböző flakoncímkék nyomtatásával szem-
léltették. A nyomtatás Xeikon Cheetah nyomó-
gépen történt Cheetah CMYK és direktszín tó-
nerrel, a címkékre az integrált WVM lakkozó 
egységgel vitték fel az Actega Terra UV-lakkját. 
A grafika részét képező fehér szín automatizált 
hozzáadása a Xeikon X-800 számítógépen a Color-
Magic szoftverrel történt. 

Élelmiszercímkék
Szintén Xeikon Cheetah gépen bizonyították a 
kispéldányszámú élelmiszercímkék gazdaságos 
gyárthatóságát. A nyomógépet irányító Xeikon 
X-800 számítógépen mutatták be a Xeikon Vec-
torizor szoftverét, amely a lézeres kivágást vezér-
li. A rendszer a CERM MIS szoftverével volt ösz-
szekapcsolva. Ez a szoftver hozza létre a gyártás 
irányításához szükséges JDF job-ticketeket. 

Változó adattartalom
A változó adatok alkalmazásának látványos példá-
ját is élőben láthatták az érdeklődők. A Cheetah 
nyomógépeken olyan logisztikai címkéket 
nyomtattak, amelyek az interneten megrendelt 
cipők kiszállításához készültek. A címkék kü-
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lönböző logisztikai információkat tartalmaztak, 
például vonal- és QR-kódokat, a cipőkereskedő 
logóját és a cipőre vonatkozó változó marketing-
tartalmakat. Ennél a megoldásnál a címkék vál-
tozó adatait az Esko SEI Label Master szoftverével 
hozták létre. 

Presstrans
A Xeikon digitális nyomógépein feldolgozható 
nyomathordozók sokszínűségét igazolta az az 
alkalmazási bemutató, ahol olyan címkék ké-
szültek, amelyeknek nyomatképét úgynevezett 
Presstrans eljárással rögzítették műanyag vöd-
rök felületére. Ez olyan különleges módszer, amit 
merevfalú tartályok dekorálására fejlesztettek ki, 
és a jó tapadásról hőkezeléssel gondoskodnak. 
A nyomtatás Xeikon 3500 címkenyomó gépen 
ipari hőtranszfer anyagra történt CMYK és Xeikon 
QA-I fedőfehér tónerrel. Ehhez a nyomógépet 
a standard szürke hűtőhenger helyett fehér hű-
tőhengerrel szerelték fel, hogy a fehér dobfelü-
let lehetővé tegye az átlátszó nyomathordozóra 
nyomtatott ellenőrző csík mérését a beépített 
denzitométerrel. 

In-mould címkék vékony falú edényekhez
Az in-mould eljárás során a címkéket beágyaz-
zák a műanyag edények falába. Ilyen címkéket 
nyomtattak a bemutatón egy Xeikon 3500 nyo-
mógéppel tekercsről tekercsre konfigurációban. 
A nyomtatáshoz alkalmazott, a Treofan cég által 
gyártott, kavitált fóliát előzetesen Michelman 
primerrel kezelték. A nyomtatott fólia felületét 
feltekercselése előtt vizes bázisú lakkal vonták 
be, a MiniUcoat500 inline lakkozóművel. A szta-
tikus feltöltődés megakadályozásához a lakkozó-
művet Meech antisztatikus pálcával szerelték fel. 

Hajtogatott kartondoboz
Ezen az alkalmazási területen kis példányszámú 
kartondobozokat nyomtattak kapszulás kávé-
hoz és csokoládéhoz különböző változatokban. 
A Xeikon 3500 tekercses nyomógéphez Xeikon 
ívre vágó gépet és kirakóegységet csatlakoztat-
tak, amelyek elé egy WVM inline lakozó egysé-
get építettek be. A nyomatok különlegességét a 
CMYK színek mellé nyomtatott SuperBlack feke-
te tóner adta. A dobozokat egy különálló Zünd 
plotteren vágták ki.

Kiemelt érdeklődés kísérte a biztonsági eleme-
ket tartalmazó gyógyszerdoboz nyomtatását.  

A Xeikon 3500 típusú nyomógépet nagymére-
tű letekercselővel és íves kiadóegységgel konfi-
gurálták, a karton lakkozásához inline lakkozó-
művet használtak. A nyomatminőség növelése 
érdekében a letekercselő egységet Meech gyárt-
mányú pályatisztítóval és úgynevezett de-cur-
ling egységgel egészítették ki, a dobozok gra-
fikai elemeit vizes bázisú fényes formalakkal 
emelték ki. A tekercsből vágott íveket a speci-
álisan a kartonhoz kifejlesztett ipari kirakómű 
oszlopozta fel. 

Hajtogatott címkék
Ezeket a hajtogatott címkéket többnyire az agro-
kémiai és a gyógyszeripar használja előszeretet-
tel. A leafleteket a Delfort Group 40, illetve 60 
grammos papírjára nyomtatták Xeikon 9800 di-
gitális nyomógépen, tekercsről tekercsre konfi-
gurációban, CMYK és Xeikon orange színekkel. 
A nagyméretű letekercselő egység után a papír 
visszanedvesítésére az inline WFM modult al-
kalmazták. 

A címkék kilövése a Xeikon X-800 számító-
géppel történt, a fájlok ellenőrzéséhez és a mun-
kafolyamatok optimalizálásához ennél az alkal-
mazásnál a OneVision szoftverét vették igénybe. 
A rendszert az adatintegritás és a nyomatminő-
ség ellenőrzéséhez egy megfigyelő kamerarend-
szer egészítette ki. A kinyomtatott tekercsek ív-
re vágása és hajtogatása egy offline MBO gépen 
történt. 

üzleti konferenCiák és prezentáCiók

A Xeikon Café mindhárom napján folyamatos 
lehetőség volt előadások meghallgatására vagy 
megbeszélésekre. Ezeken az izgalmas előadáso-
kon a Xeikon és a partnercégek specialistái adtak 
tájékoztatást a digitális technológia csomagoló-
ipari felhasználásának aktuális lehetőségeiről és 
a várható trendekről. Ilyen volt például az Info-
Trends beszámolója az európai márkák és a cso-
magolás szerepéről és a digitális nyomtatás elő-
nyeiről, vagy a Freelancer for ID-Centre előadása 
a Security Designról. Az előadásokat követő kö-
tetlen beszélgetéseken felvetett témák újabb ins-
pirációkat nyújthattak mind a gyártóknak, mind 
a résztvevőknek. 

Mindent összevetve a Xeikon Café rendkívül 
informatív és hasznos volt, talán a kávén lehetne 
még javítani. Jövőre meglátjuk!
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könyvajánló
A könyv története 
– a barl angfestMényektől 
a z e-köny vig

„A magyar könyvpiacon ilyen, a teljes világ  
írás- és könyvtörténetére kitekintő könyv még 
nem látott napvilágot.”

(Monok István)  

Az emberek szeretik a listákat. A könyvek vi-
lágában a listák külön műfajjá váltak: „az év-
század legjobb könyvei”, „100 könyv, amelyet 
el kell olvasnod, mielőtt meghalsz” és így to-
vább. Ez a kötet is egy ilyesféle lista: csodálatos 
tárgyak csodálatos felsorolása, amely korsza-
kokon és kultúrákon átívelő összefüggéseket 
tár az olvasó elé.

Kevés ember bír olyan széles és mély tudással, 
amely egy ilyen lista összeállításához szükséges. 
Rod Cave évtizedek óta dolgozik ezen a terüle-
ten, több tucatnyi kötet és tanulmány áll mögöt-
te. Páratlanul sokat tud a könyvről, arról, hogy 
milyen formákban jelent meg és milyen helyet 
töltött be a történelemben. Így hát nem megle-
petés, hogy ebben a kötetben olyan kérdéseket 
tárgyal, amelyeket a könyv történetével foglal-
kozó szerzők ritkán tesznek fel maguknak. En-
nek a lebilincselő könyvnek a másik szerzője 
Sara Ayad, az irodalom, a képzőművészet, vala-
mint a könyvtörténet kutatója. Ayad és Cave a 
kiválasztott könyvek meséiből – mint kárpitot 
színes fonalakból – szövi meg a szépség és az int-
rika történetét.

Az ilyesfajta könyvekben természetesen meg-
találhatók bizonyos alapvető munkák: barlang 
falára és állatcsontokra írt szövegek, agyagtáblák 
és bambuszkönyvek, az Íliász és a Beowulf, illu-
minált középkori kéziratok, a Gutenberg Biblia 
és a Nürnbergi Krónika. De találunk itt az An-
dokból származó csomóírásos kiput az inkák ko-
rát megelőző időkből, papirusztekercseket, sze-
repel a Koreai Tripitaka és a kopt Biblia, hogy 
csak négyet említsünk.

A puszta felsorolást kiegészítő rövid esszék a 
könyveket – a legkorábbiaktól az e-könyvekig – 
helyezik el történeti környezetükben. A váloga-
tás különleges azért is, mert a fontos – bár gyak-

ran nem eléggé méltányolt – könyveket a tudós 
és a laikus olvasó érdeklődésének széles terüle-
teiről gyűjtötte össze. A koncepció eredetisége, 
a témák és az egyes könyvek fontossága, a nagy-
szerű képanyag, a hozzájuk tartozó ismertetők és 
képaláírások együttesen teszik nagyszerűvé ezt 
a művet.

Az a hatalmas mennyiségű tudásanyag, tör-
ténelem, irodalom, tudomány, szórakoztatás és 
műveltség, ami ebben a száz könyvben megtes-
tesül, csak kis része annak, amit a szerzők a mű-
velődéstörténet, a nyomtatás és a könyvtörténet 
világáról tudnak. Ennek az értékes, lenyűgöző és 
informatív gyűjteménynek helye van minden, a 
történelem, a könyvtörténet és a kultúrhistória 
iránt érdeklődő olvasó könyvespolcán.

 
Roderick Cave, Sara Ayad
A könyv története 
– A barlangfestményektől az e-könyvig
Méret: 205 × 255 mm
Terjedelem: 288 oldal
Kötés: keménytábla védőborítóval
Kivitelezés: Kína
A könyv megvásárolható 
a Kossuth Kiadó webáruházában – 6990 Ft
http://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/3281-
/a-konyv-tortenete 
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A magától értetődő forgalombeli hatások 
mellett, a dokumentumkezelési piacot szer-
kezetében is megbolygatta a gazdasági 
világválság – globális és hazai viszonylat-
ban is. Az előrejelzések szerint, a gyártók 
forgalmukat a nagyobb tudású eszközeik-
kel, illetve dokumentumkezelési szolgál-
tatásaikkal tudják újra fellendíteni  
a következő években.

A gazdasági világválságot követő visszaesés és 
stagnálás évei után a hazai dokumentumkezelé-
si piacon a felívelés időszaka következhet. Az el-
múlt években mért piaczsugorodás drámai volt: 
a GKI üzleti és fogyasztói bizalmi indexének 
mozgását követve, a magyar dokumentumkeze-
lési piac forgalma dollártízmilliókkal csökkent 
– az IDC adatai szerint 2009-ben 31%-kal, azaz 
27 millió dollárral, 2012-ben pedig ismét 20%-
kal, azaz 12 millió dollárral csökkent a forgalom 
hazánkban. 

A kilábalás egyértelmű jele, hogy a piac a vál-
ság második fázisa után növekedési pályára állt, 
és tavaly forgalomban már a 2009-es szintet tud-
ta hozni, körülbelül 60 millió dollárral. A fellen-
dülés mögött a globális gazdasági növekedés-
be vetett erősödő bizalom, illetve a válság ideje 
alatt elöregedő géppark szükségessé váló cseréje 
húzódik: 2014-ben az új gépek értékesítése da-
rabszám, illetve forgalom tekintetében is növe-
kedésnek indult. A Xerox ezt a változást a piaci 
részesedésének növelésével mind értékesített da-
rabszám, mind forgalom tekintetében meg tud-
ta élni.

Új berendezésekkel és szolgáltatá-
sokkal a hatékonyabb munkáért

Fontos trend, hogy az új gépek tekintetében a 
vásárlók azokat a nagyobb tudású berendezése-
ket keresik, amelyek több embert kevesebb esz-
közzel, de hatékonyabban tudnak kiszolgálni. 

a magyar dokumentumkezelési piac 2014-ben

A Xerox a gépértékesítés területén e berendezé-
sekben látja a jövőt, szemben azokkal a forgal-
mazókkal, sőt újabban gyártókkal is, amelyek 
egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a használt 
berendezések értékesítésére. A használt eszközök 
használata nem csak minőségbeli aggályokat 
vet fel, de technológiai fejletlenségük miatt al-
kalmatlanok a kor igényeinek megfelelő, a mun-
kafolyamatok hatékonyságát növelő menedzselt 
nyomtatási szolgáltatások, illetve mobil- és fel-
hőszolgáltatások ellátására. 

A használt berendezések és az utángyártott 
kellékanyagok hatalmas szeletet szakítanak ki a 
piacból: egyes felmérések szerint, tavaly minden 
második értékesített gép használt volt, míg a kel-
lékanyagok értékesítésének 45%-át az utángyár-
tott termékek tették ki. „A Xeroxnál a dokumen-
tumkezelési piacon a szolgáltatási szegmensben 
látjuk a jövőt: a használt termékek előtérbe ke-
rülése mellett már nem lehet kizárólag a beren-
dezésekre és a kellékanyagokra koncentrálni. 
Másrészt a szolgáltatásaink között találhatóak 
olyan eszközök, amelyekkel partnereinket még 
inkább hozzásegíthetjük ahhoz, hogy alapte-
vékenységükre koncentrálhassanak” – mondta 
el Udvardi Gábor, a Xerox Magyarország marke-
tingvezetője.

A gyártó hazai értékesítésének tavalyi nettó 
árbevétele a 2013-as eredményhez hasonlóan 
alakult, melynek nagyobb része a technológiai 
portfólió értékesítéséből származott. Globális 
trendeket elemezve a Xerox szakértői úgy látják, 
hogy a közeljövőben világszerte megnő az igény 
a felhőmegoldásokra, illetve az alkalmazásokra 
a dokumentumkezelés terén is. Ehhez kapcsoló-
dóan a mobilnyomtatás és menedzselt nyomta-
tási szolgáltatások mindennapos megoldásokká 
válhatnak a vállalatoknál.
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A gyorsan elpukkanó blikkfangok és a köldök-
néző résztanulmányok özönében egy igen ritka, 
tartós értékű kézikönyvre szeretném felhívni az 
olvasók figyelmét.

A Hungaria typographica című sorozat egy 
merész álom neve, amelyet viszont nem egy 
álmodozó, hanem egy józan és kitartó szak-
ember tart kézben. A vállalkozás kitűzött cél-
ja az, hogy teljes egészében feltérképezze a 
magyarországi nyomdák betűkészleteit és il-
lusztrációs anyagát. Nagyon magasra helye-
zett léc ez – még olyan, európai viszonylatban 
aránylag kis forrásanyag esetében is, mint a 
magyar. A megvalósítás azonban nem veszett 

CSi – nyomdai helyszínelők
Bánfi Szilv ia – PaverCSik ilona – Perger Péter – v. eCSedy Judit:  
a régi MagyarorSz ági nyoMdák Betűi éS díSzei Xvi i .  Sz á z ad.  
2.  kötet: kelet-MagyarorSz ági éS erdélyi nyoMdák, lőCSe, k aSSa .  
BudaPeSt, Bal aSSi – oSzk, 2014. (Hungaria t yPogr aPHiCa 2.)

Simon Melinda

el a tervezgetés ködében, hanem néhány éves 
szakaszokban, rendezetten halad előre. 2004-
ben megjelent az 1473–1600 közötti perió-
dus1, 2010-ben az 1700-ig terjedő időszak el-
ső része2, 2014-ben pedig a jelen dupla kötet, 
s ezzel teljessé váltak a 17. századra vonatkozó 
ismereteink is.

A korábbi, egyszemélyes kötetektől eltérően 
ezúttal már az Országos Széchényi Könyvtár 
négy kutatója vett részt a – még így is nagy erőfe-
szítést igénylő – munkában. Terjedelmi okokból 
két részre kellett bontani az anyagot: az egyik kö-
tetbe a tanulmányok és a katalógus, a másikba az 
illusztrációk kerültek.

1  V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600. Budapest, Balassi–OSZK, 2004. (Hungaria typographica 1.)
2  V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század. I. kötet: Nyugat- és észak-magyarországi nyomdák. Buda-

pest, Balassi–OSZK, 2010. (Hungaria typographica 2.)



Szerkezetileg természetesen a sorozat eddigi 
beosztását követték most is. V. Ecsedy Judit be-
vezető írása részletesen elemzi a korszak és a föld-
rajzi terület jellegzetességeit, a főúri vagy egyházi 
fenntartású műhelyek, illetve polgári vállalko-
zások kiadványainak palettáját, és ahol lehet, a 
képek rajzolóit és metszőit is felderíti. Látványos, 
ahogyan többször is egymás mellé helyezve mu-
tatja be egy-egy fametszet kül- vagy belföldi iko-
nográfiai előképét.

Ezután a négy szerző résztanulmányai mu-
tatják be a kötetben tárgyalt tizenkilenc nyom-
da történetét. Tömören összefoglalják az illető 
műhelyre vonatkozó ismeretanyagot, számos 
helyen korrigálva és kiegészítve a korábbi szak-
irodalmat. Innen ismerhetjük meg legjobban 
a nyomda tipográfiai és grafikai „arcképét” is, 
mindig annak a szakembernek a tollából, aki az 
adott cég összes kiadványát kézbe vette a munka 
során. A katalógust szintén az eddigiekben már 
megszokott precizitás jellemzi – különös tekin-
tettel az időben korábbi használat, illetve a fel-
szerelések utóéletének jelzésére.

Az illusztrációs kötet 1215 oldalából mérhe-
tő fel talán a legjobban a feldolgozott nyers-
anyag mennyisége. Nyomdák szerint halad-
va, azon belül tipizálva és időrendben követik 
egymást a betűtípusok és a sokféle díszítő-
anyag. A gyűjtemény készítői nem rangsorol-

nak, és nem válogatnak, hanem kivétel nélkül 
mindent regisztrálnak és adatolnak. Többek 
között ötszáznál több betűtípus, hétszáz fölöt-
ti illusztráció és ezren túli iniciálé vált ponto-
san azonosíthatóvá. (A mérethűen közölt ké-
pek minőségéért a Balassi Kiadó munkatársait 
is elismerés illeti.)

Mintha egy teljes bűnügyi laboratóriumot 
kaptunk volna kézhez, minden lehetséges esz-
közzel felszerelve a rejtélyes (hamis nyomdahe-
lyű, datálatlan vagy töredékes) nyomtatványok 
azonosítására!

A nyomdászattörténet és művészettörténet 
mezsgyéjén mozgó impozáns adattár talán leg-
érdekesebb, leghasznosabb eredménye a nyom-
dák külföldi kapcsolatainak (vagyis lehetséges 
beszerzési forrásaiknak) a feltérképezése, illetve 
az egyes betű- és cifrakészletek magyarországi el-
terjedésének, vándorlásainak kimutatása. Ezek 
teszik lehetővé a gyors, szinte lakmuszpapíros 
elemzést és azonosítást a „laboratórium” eszkö-
zeit használók számára.

Ám a kötet nem csak hasznos adattár, de szép 
képeskönyv is. Az egyes bibliai sorozatok, szentek 
ábrázolásai, városképek, emblémák, főúri címe-
rek valóságos csemegét adnak a vallástörténet, az 
ikonográfia, a heraldika kutatóinak kezébe is.

Őszinte tisztelettel kitartást kívánunk a mun-
kához, és várjuk a következőket!

A Fedrigoni cég választékából a fehér és krémszí-
nű papírokat mutatja be ez a kompakt kollekció. 
Legyen szó ofszet- vagy műnyomó papírokról 
(Arcoset, Symbol Freelife, Splendorgel) vagy ezek 
volumenizált változatairól (Arcoprint Edizio-

ni, Symbol Tatami), reciklált papírokról (Freelife, 
Woodstock) vagy kreatív papírokról (Acquerello, 
Tintoretto) – ezeket mind együtt találja meg eb-
ben a praktikus válogatásban.

Kemény- vagy puhatáblás könyvekhez jól ki-
egészíti a White Stars kollekciót kötészeti anya-
gokkal a Book&Box család, az Imitlin papír 
különlegessége a felületén található ujjlenyomat-
álló réteg. 

Látogassa meg standunkat a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon (Millenáris, 2015. áp-
rilis 23–26. B25 stand), ahol megtekintheti meg-
újult kollekcióinkat.              

www.fedrigoni.hu

Megújult a Fedrigoni White StarS Mintakönyv!
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A nyomdaművészet megújítója, a neo-
klasszikus ízlés géniusza, a kifinomult 
és előrelátó kiadó Giambattista Bodoni, 
nyomdász, betűszedő 1740. február  
26-án, az Itáliai Saluzzóban, nyomdász 
családban született. 

A tipográfiát édesapjától tanulta. Felszabadulása 
után felkereste a legjobb itáliai és francia offici-
nákat. 1758-ban C. Ruggeri apát támogatásával 
Rómába ment, a XV. György pápa 1622-ben ala-
pította Congregazione per la Propagazione della 
Fede nyomdába. Ott, mint szedő, kézisajtón dol-
gozó munkás, majd záródísz,- betű- és metszet-
készítő munkálkodott 1766-ig. Közben mohó ér-
deklődéssel tanult, elsajátította korának egész, 

az elegáns tipográfia és harmónia művésze
275 éve születet t giaMbat tista bodoni
 
nyoMdÁsz at tÖrténeti tÖredékek

Szerkeszti: Gécs Béla

ekkor már sokágú és bonyolult nyomdatechni-
káit. Foglalkozott a nem latin ábécés – arab kopt 
és egyéb – írások metszési és nyomtatási problé-
máival is.

1768-ban Londonba készült, hogy a betűmet-
szés művészetében tökéletesítse tudását, beteg-
sége azonban meghiúsította utazását. Szülővá-
rosában érte a pármai herceg, Don Ferdinando 
di Borbone meghívása és ajánlata, hogy hoz-
za létre és irányítsa a pármai Királyi nyomdát. 
Kezdetben Fournier metszette betűállománnyal 
dolgozott. Maga tervezte a 144 antikva és kur-
zív betűfajtát, 108 címszedéshez való verzálist, 
és sok kézírásos típust és keleti betűfajtát alkotott. 
A legtöbbjét maga metszette, utolérhetetlen mű-
vészettel és pontossággal. Betűi harmóniája, vo-



nalritmusa, kiegyensúlyozottsága a legtisztább 
esztétikai hatást biztosították. Ezzel tette nyom-
dáját híressé. 

Bodoni egy életen át Pármában maradt, világ-
raszóló csodálat övezte, uralkodók, irodalmárok 
látogatták. 

1769-ben adja ki a „Ferdinánd herceg és auszt-
riai Mária Amália főhercegnő esküvői szertar-
tásának leírását, Petitot udvari építész metsze-
teivel. Ez a kor legjelentősebb olasz könyve az 
ünnepségről és a legvonzóbb a kiviteli szépsége 
és hibátlanságának vonatkozásában. Ő ugyan-
is azt tartotta: „Minél klasszikusabb egy könyv, 
annál inkább helyénvaló, hogy a betűk szépsége 
önmagában megmutatkozzék.”

Bodoni kitartó művész és nyomdász volt. A tö-
kéletességre törekvéstől gyötört, fantáziától és 
intelligenciától fűtött ember, aki meg akarta va-
lósítani, amit elképzelt magának. Ars poetikája: 
a betű legyen szabályos, tiszta vonalú, ízléses és 

tetszetős. Pármában teljesedett ki munkásságá-
ban klasszicista antikva stílusa. A nyomdász és 
kiadó szerepköre elválaszthatatlanul összefonó-
dott személyiségével. 

Kiadott műveit nemesen egyszerű tipográfia 
jellemzi, díszítő anyagok mellőzésével. A mű-
helyéből kikerült könyvek letisztult tipográfiája 
úgy maradt meg az utókor számára, mint a mo-
dernség tartós példája és üzenete.

Híres könyve a „Pater Noster” (Miatyánk) 
1806-ban 156 nyelven jelent meg. Ezt követően 
adta ki Bodoni egyik főművét, az „Iliade”-t gö-
rög nyelven, három kötetben, pazar kiállításban, 
óriási formátumban. 

Bodoni életművének örök emléke a „Manuale 
Tipografico”, azaz A nyomdászat kézikönyve című 
munkája 1813-ban. Művében 17 antikva és kurzív 
ábécét, 9 maniszkula ábécét és 409 nyomdai cifrát, 
sordíszt és több mint 600 metszetet tüntet fel. 

Bodoni élete utolsó éveiben is dolgozott, a 
nyomdász és a kiadó szerepe elválaszthatatlanul 
összefonódott személyiségében. 

Életében fejedelmi kitüntetéseket kapott 
Párma hercegétől. Megkapta a „királyi udvari 
nyomdász” címet a spanyol királytól. Kiérdemel-
te a francia becsületrend keresztjét Napóleontól, 
a francia klasszikusok kiadásának érdemeiért.

Giambattista Bodoni 1813. november 29-én 
Pármában hunyt el. A pármai dóm legnagyobb 
harangja – amely a legelőkelőbb családok és sze-
mélyek számára kondult meg – adta hírül a vá-
rosnak a szomorú hírt. December 2-án celeb-
rálták a gyászszertartást, amelyen a kormány 
vezetői, a város elöljárósága és minden tudomá-
nyos és irodalmi testület részt vett.

Halálának 150. évfordulóján, Pármában a Pa-
letina Könyvtár helyiségében felavatták a Bodo-
ni Múzeumot, a mester bronz mellszobrával. 
A múzeum őrzi Bodoni rekonstruált nyomópré-
sét, 66 nyomdai remekművét, az általa metszett 
betűk patricáit és az öntőszerszámait. 

Giambattista Bodoni a betűmetszés, a könyv-
nyomtatás megújítójaként az elegáns tipográfia 
és harmónia művésze volt és a neoklasszikus íz-
lés alakítójaként kapott örök tiszteletet a nyom-
dászattörténet veretes lapjain.
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A visszaigazolás azt mutat-
ja, hogy ilyen tervezésű logók, 
márkajelzések példásan ön-
azonosítják magukat a befo-
gadóknál, fogyasztóknál. Re-
mélhetőleg, ennek hatására, 
majd hitelesen tudja felépíte-
ni arculatát, identitását a ké-
sőbbiekben. Hamisítatlan meg-
jelenésével átütő sikert arathat a 
többi márka és versenytárs között 
az adott cég. Egy védjegy elin-
dítása mindig nagy kihívás és 
nagyszerű feladat egy terve-
ző számára. Feltétlenül fontos, 
hogy érezzük magunkénak  

– mint tervező is –, és helyezzük 
magunkat az adott márkába 
és így vélhetően egy nagysze-
rű eredmény fog megszület-
ni. Ez az eltérően más kinézet 

– a pozitív-negatív térrel játszó 
gondolkodásmód – egyértel-
műen és jobban beazonosít-
ja majd a piac szereplői között 
megtervezett márkajelzésein-
ket. Határozottan kijelenthető, 
hogy egyes cégek beazonosí-
tása, identitása merően el fog 

rejtett formák a logótervezésben
Válogatás Magyar terVezők logó Munk áiból

Vasvári Péter

különülni a versenytársakétól. 
Akceptált munkánk a legerősebb 
kapcsolatot fogja adni az adott 
márka és fogyasztó között a jö-
vőben. Ezáltal – előreláthatólag 

– egy hosszú élettartamú véd-
jegy fog válni belőle. 

A síkon, például a papír fe-
lületén létrehozni a rejtett for-
mát a logótervezésben nagy 
kihívást, kreativitást igényel. 
Nem utolsósorban cseppet 
sem könnyű feladat. A pozi-
tív-negatív tér együttes hatása 
létrehoz egy izgalmas vizuális 
élményt az emberi szem szá-
mára. Az egymást kiegészítő 
és egymást segítő formák élet-
re kelnek, és ez azt jelenti, hogy 
a síkból „kimozdul” a képi egy-
ség, és „mesélni” kezd. Ez az a 
plusz elem, amely ezzel a „rej-
tett” üzenetével a logót, márka-
jelzést erősíti. 

Bevezetésként, hogy miről 
is van szó, nézzünk néhány 
nagyszerűen kivitelezett ha-
zai példát. Három csoportot 
különítenék el. Első a betű, il-

Nézzük meg, mitől működik és él egy logó, logotípia, 
márkajelzés! A rejtett információ, képanyag egy plusz 
üzenetet hordozhat a logó-, logótípia-, márka-, illetve  
az emblématervezésben. Nagyszerű extravagáns varázs, 
izgalmas zsigeri vizuális jutalom. A néző hirtelen talál 
egy képet a képben. Ez a felfedezés öröme. Egy pillanat, 
ami megteremti bennünk azt az élményt, hogy így  
a magunkénak érezzük azt a rejtett, burkolt varázslatos 
formát, ami vélhetően megérintett bennünket. Ha rábuk-
kant a néző, akkor nagy valószínűséggel nem törli ki  
az elméjéből. Ez a prémium képi bónusz egy ütközési 
pont és remélhetőleg jó szívvel fog rá emlékezni a későb-
biekben is. Ergo, célba talált a márka üzenete!

letve monogram fogalomkör-
be tartozók, a második a név, 
logótípia és a harmadik cso-
portba tartozók a formai egy-
ségre épülő tervezések, kom-
pozíciók.

Betű, monogram

Kathi Zsolt Words With Love lo-
gójában a szívforma szervesen, 
harmonikusan kapcsolódik és 
épül be a W betűbe.

Pletser Cecília minimálárt 
munkájában észrevehetjük az 
A betű hármas egységét, és ha 
összességében nézzük, akkor 
egy épület, sátor, tetőzet, tető-
tér alakját véljük felfedezni. A 
finom, egyenes vonalak pon-
tos egysége megerősíti ben-
nünk, hogy asszociációként 
építőipari cégre gondoljunk, 

Kathi Zsolt

Plester Cecília
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Rozmann Ágnes Engine Stu-
dio című munkáját meglátva 
első pillantásra megkérdez-
hetjük magunktól, hogy mi az, 
ami feszegeti a vizuális inger-
küszöbünket. Majd mikor rále-
lünk a pontosan szerkesztett és 
okosan a négyszögformába be-
leépített E és S majuszkula be-
tűkre, akkor méltán lehetünk 
büszkék magunkra is, hogy e 
különleges fortélyban a felfe-
dezés örömét megtapasztaltuk.

név, logótípia

Kiss József Gergely JUHAR lo-
gója egy tökéletesen kivitele-
zett ambigramma, amelyet ha 
180 fokkal elforgatunk, akkor 
ugyanazt a szót fogjuk kiolvas-
ni. (A piros pötty pedig a logó 
japán identitását erősíti.)

Simon Péter Bence ORIO mun-
kája szintén egy szép példa az 
ambigrammák között. Finom, 
elegánsan egybeolvadó betűi és 
lágy vonalai pedig egyedi éksze-
reket készítő műhelyre utalnak.

Riba Hilka ONEFACE logotí-
piájának közepén a negatív tér-
ben egy 1-es számot vélünk fel-
fedezni, mely ily módon erősíti 
tovább az adott márkát.

Pócs Péter nemzetközi hírű pla-
kátművész PO©STER (POSTER, 
mint plakát, a ©, mint Copy-
right pedig az egyedi hitelesség-
re is utaló) aláírása nagyszerűen 
megfogalmazott önazonosító 
brandként, márkanévként mű-
kődik. Pócs + © + POSTER = 
PO©STER. A kevés sokszor több 
egy hamisítatlan példája.

Forma, a név, jel,  
szimBólum egysége

Kara György egykori magyar-
országi pártnak készített logó-
ja, amely a pártok szimbólu-
mai között is példaértékű lehet. 

Erős vizuális értékét és meg-
jelenését tekintve, autentikus 
jelzésként működött. Nyom-
datechnikai szempontokat is 
figyelembe véve, könnyen ki-
vitelezhető volt. A különböző 
színek elkülönültek egymástól, 
így a pozitív-negatív tér nagy-
szerűen működött a magyar 
trikolor színeivel. A madarak 
felfelé szálló alakjai, mint a sza-
badság jelképei, hűen tükröz-
ték az adott párt eszmeiségét.

Auth Attila három oxigén-
atomból álló molekulája (ózon 
O3) egy felhőt ad ki a néző szá-
mára. Frappánsan fejezi ki a 
tévécsatorna nevét, és a felhő 
szimbólumával pedig az egész 
bolygónkra utaló jellegét sugá-
rozza. Márkaidentitásában a kék 

Vörös Botond

Pócs Péter

Rozmann Ágnes

Kiss József Gergely

Riba Hilka

Simon Péter Bence

ami valóban az A3 Építész Kft. 
részére készült.

Vörös Botond az F és E kapitá-
lis betűkkel, majd plusz poén-
ként a visszahajló lap játéká-
val és a már-már tűréshatáron 
mozgó pontos arányokkal éri 
el a kívánt hatást.
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szín meg az égbolt színét erősíti 
a szemlélődőben.

Boskovitz Oszkár munkájánál 
a név által a képi egység hűen 
és kitűnően eltalált vizuális ef-
fekt. A nyolcad hangjegyben 
egy szempárt és egy vicsorító 

fogsort vélünk felfedezni. A lo-
gó skiccszerű, markáns vastag 
vonalaival megrajzolt ábrázo-
lásmódja pedig a zene vibráció-
ját, keménységét – ahogy a név 
is jelzi –, robbanékonyságát és 
erőteljes sokszínűségét fejezi ki.

Végül, bátorkodom, mint 
a cikk szerzője egy friss logó-
munkám bélyegzőtervét kap-
csolni az adott témához. A New 
Frontier Safety egy biztonsági 
tanácsadó cég az olaj- és gáz-
ipar szektorban, az Amerikai 
Egyesült Államokban. A bé-
lyegző közepén egy oroszlán és 
sas egybeolvadó óvó, védelme-
ző alakja látható. Mind a két ál-
lat mint csúcsragadozó, az erőt, 
bátorságot fejezi ki. Hunyorog-
va nézve pedig látható, ahogy 
az oroszlán nyitott szájjal óva-
intésre – Warning! – figyelmeztet.

Természetesen nagyon egy-
szerűnek tűnnek az ilyen képi 
ábrázolások a szemlélődőnek, 
hiszen minimális formákkal, 
csekély képi tartalmakkal kell 
és szükséges is dolgozni. Eh-
hez párosul és idomul a tökéle-
tes arányrendszer megteremté-
se – ami nagyon fontos. Ezt az 
összképet közvetíti szemünk 
az agyunknak, majd ebből az 
egységből érezzük ki a harmó-
niát és a tökéletes vizuális aján-
dékot. A kevés sokszor több – ezt 
a szemléletet, hozzáállást alkal-
mazzuk! Miért? Mert gyorsan 
kell, hogy célba érjen az üze-
netünk. Így egy-egy vonal, ív 
vagy egy forma helye adja meg 
a remek látványt és érthetőséget.

Egy új vagy régi trend, irány-
zat sok-sok esetben működik és 
működhet is. Bár hozzáteszem, 
hogy nem szükséges minden-
áron alkalmazni. Sok lehetőség 
van más irányvonal, gondo-
latiság szerint megtervezni az 
egyes márkajelzéseket és logó-
típiákat. Ezt vegyük figyelem-

be, hogy az esetleges témához a 
legjobb beültetést, beágyazást te-
remtsük meg!

A teljesség igénye nélkül csak 
egy-egy példát kiragadva, lo-
góirányzatunk lehet, és a mon-
danivalónkat kifejezhetjük 
grafikailag: ikonikus, kubista, 
mozaik, vibráló, színátmene-
tes, szövött, organikus, vonalas, 
zászlós, hurkos, drótos, rostos 
vagy akár átlátszó 3D-s megje-
lenítésekkel is. Ezek által nem-
csak hogy egy átgondoltabb, de 
kifejezőbb és teljes mértékben 
egy markáns személyazonos-
ság szerinti jelzést kaphatunk. 
Lásd bővebben: 
http://goo.gl/NwYpMN. 

Összegzésként elmondha-
tó, hogy az ezáltal készített 
expressziók, önazonosító áb-
rázolások és a fentiek szerinti 
gondolkodásmódban megfo-
galmazott alkotások időtálló és 
kvalitásértékűek lesznek. Hatá-
rozottan egy művészibb és elis-
mertebb világot fog – remélhe-
tőleg – megteremteni az alkotó 
(tervező) és megrendelő között. 
Ezáltal is a tervezőgrafika szak-
mának művészi rangját fogjuk 
emelni velük.

A fenti példák ráadásaként, 
és ide köthetően – mint ahogy 
a név is mutatja – a Maczó Péter 
által tervezett Magyar Grafika 
logotípiájával zárom a bemu-
tatást. Itt két betű roppant ele-
gánsan integrált alakját véljük 
felfedezni. Láthatjuk, ahogy 
az „y” karakter szervesen és 
arányosan épül be, és egészíti 
ki az „i” betűt. Kapcsolatuk ez-
által egy egységes ligatúrát te-
remt meg.

Boskovitz Oszkár

Vasvári Péter

Kara György

Auth Attila
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                              a Grafika ünnepe
2 0 1 5 .  j a n u á r  7 . – m á r c i u s  4 .

                                                                   Major Lajos

Gondolták volna, hogy 
Párizs történetének sok 
száz éve alatt nem volt 
olyan esemény, kiállítás, 
fesztivál, amit ne csinál-
tak volna meg eddig. 

Pedig így van! magam sem 
értem, hogy miért, de nem 
volt eddig fesztiválja a grafiká
nak. most a Fête de la musique 
(azaz A zene ünnepe) mintájá
ra, aminek nagy hagyománya 
van franciaországszerte, 
megszületett a La Fête du gra
phisme. magyarul talán hason
lóan A Grafika ünnepe címet 
adhatnánk neki. ami már 
most, második alkalommal, 
nagy sikerrel és hatalmas 
érdeklôdést kiváltva mutatja 
be a hazai (francia) és a nem
zetközi grafikai irányzatokat, 
alkotókat és mûalkotásaikat 
Japántól mexikóig.
La Fête du graphisme húsz hely
színen, közel hetven program
mal jelentkezett január 7. és 
március 4. között Párizsszer
te. Egy magánkezdeménye
zésre jött létre az arTEVia 
közös produkciójaként, az 
aDPrg: L’association pour le 
développement, la Promotion et 
le Rayonnement du Graphisme 
támogatásával michel Bouvet, 
Pierre grand és Stéphane 
Tanguy vezetésével. a fesztivál 
plakátját a mexikói származá
sú alejandro magallanes ter
vezte, ami a J. C. Decauxnek 
köszönhetôen ebben az idô
szakban a város több citylight
jában megtalálható. Sajnos 
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Champs-Elysees:
jobbra Aléjandro Magallanes ren-
dezvényplakátja, és néhány kép
a sugárúton felállított poszterek 
közül.
Lent Anette Lenz, Antoine+Manuel 
és Matsui Keizo munkái.

egy fekete gyászszalaggal a bal 
felsô sarkában, mert a Charlie 
Hebdo ellen elkövetett terror
támadás beárnyékolta a feszti
vált. az amúgy békés és ártat
lannak mondható grafikusokat 
a rendezvényeken gépfegyve
res katonák és a reptereken 
megszokott beléptetô kapuk
kal ôrzik. Nem is tudom, mi a 
nehezebb, bejutni a rendezvé
nyekre vagy helyet találni az 
elôadások alatt, mert nagyon 
nagy tömegeket vonzanak az 
események. 
a fesztivál magját a Cité inter
nationale des artsban találha
tó három kiállítás adja. itt talál
ható amúgy a fesztivál infor
mációs központja is, és itt lehet 
hozzájutni a rendezvényt be
mutató 500 oldalas katalógus
hoz, ami michel Bouvet és 
azadeh yousefi munkája. 
az elsô emeleten található az 
Utopies & Réalités kiállítás, ami 
két nagy mester, a japán szár
mazású, költôi vénával megál
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Utopies & Réalités 
két alkotó, a japán Kazumasa 
Nagai és a német Henning 
Wagenbreth impulzív kiállítása
a Cité Internationale des Arts
egyik érdekessége volt.

dott, lírai plakátokat tervezô 
kazumasa Nagai és a német, 
Berlinben élô igen termékeny 
Henning Wagenbreth grafikus
mûvészek Életmûkiállítása. 
a második emeleten található 
a We Love Book! címû kiállítás, 
ami az elmúlt évek grafikailag, 
könyvkötészetileg legizgalma
sabb könyveit mutatja be Új
Zélandon, Perun keresztül, 
Japánon át Norvégiáig. Olyan 
sztártervezôk munkáit, mint az 
amerikai Paula Scher, Penta
gram Design vagy a szintén 
pentagramos michael Bierut, 
abbott miller, vagy Stephen 
Doyle, Doyle Partners, a fran
cia Philippe apeloig s a szemé
lyes kedvencem a délkoreai 
ahn Sang Soo munkáin keresz
tül olyan csemegéken át, mint 
a portugál r2 Design vagy a 
norvég LaVa. magyarországot 
ebben a nagyszerû válogatás
ban Orosz istván, a rostoka 
stúdió, Vladislav rostoka ter

vezô Orosz címû könyve képvi
seli. a legfelsô emelet az Under
ground címû tárlatával, azt hi
szem, a fesztivál egyik legna
gyobb dobása. 
kronologikusan a hatvanas 
évektôl próbálja bemutatni 
azokat a fénymásolóval, 
ofszettel, riSOval, szitanyo
mattal és tamponnyomattal ké
szült független grafikakiadvá
nyokat, magazinokat, fanzine
ket, ami e kor finnországi, dél
afrikai, kolumbiai, törökorszá
gi, németországi, spanyolor
szági és Egyesült királyságbeli 
igen expresszív vizuális meg
nyilvánulási akarását jellemez
te. ami nem is néha undorító 
és mocskos, sôt pornográf, de 
a legelemibb erôket szabadítja 
fel az alkotó emberben, a gra
fikusban.
a kiállítással egy idôben a Bib
liothèque Nationale de France
ben szerveztek egy kerekasztal
beszélgetést a francia kortárs 
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um. underground szférában 
alkotó grafikusokkal, mint pél
dául Pakito Bolino, guillaume 
Dumora, Jaïs Elalouf, Cécile 
guillemet, alexandrine Lodé, 
Placid (Placid&mouzo) kiki 
Picasso (Bazooka), és Jean
Jacques Tachdjian részvételé
vel. ahol bemutatták francis 
Vadillo Undergronde címû, az 
alkotókkal készített dokumen
tumfilmjét is. Ugyanitt az 
„érem másik oldalaként” rik 
Bas Backer – agi (l'alliance gra
phique international) és José 
albergaria meghívására az um. 
professzionális, vagy ha job
ban tetszik, akkor a kereskedel
mi design területén alkotó, 
mint például a francia tervezô
párost antoine+manuelt. akik 
a Christian Lacroixnak készí
tett grafikai kampányukkal vál
tak világhíressé, de bemutat
ták, a CCNTnek, a Collection 
Lambert en avignonnak készí
tett és a legújabb térbeli grafi

kai projektjüket a Capsulat. 
alejandro magallanes elôadá
sa, azt hiszem, mindenki arcára 
mosolyt és könnyeket csalt. a 
mexikói mûvész egy üres fehér 
papírt és ceruzát használva ké
szíti aktivista plakátjait, a drog
kartellek ellen vívott kormány
zati küzdelem áldozatainak 
mementójaként, amit nagyon 
ügyesen becsempészve tálal az 
egyik leghíresebb mexikói rock
banda koncertarculatában és 
videóklipjében. anette Lenz 
munkái kapcsán mindig elgon
dolkodom, hogy mikor fog 
már itt tartani a magyar köztéri 
grafikai design, legalább a 
szemléletben, ha nem is a kivi
telezés minôségében? Úgy 
gondolom, még jó néhány tíz 
évet várnunk kell, sajnos. 
Példaértékûek a Festival de 
Dansenak, a Nouveau Relax
nak, a Festival Trans(e)nek, az 
Affiche de saisonnak és a La tête 
dans les nuagesnek készített 
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grafikai kampányai. az elôadók 
között hasonló kvalitású pro
jekteket mutatott be a japán 
kaizo matsui, aki a csomago
lásterveivel hívta fel a figyelmet 
a hallgatóság körében, a brazil 
rico Lins és az izraeli David Tar
takover, akik aktivista plakát
jaikkal próbálnak küzdeni az or
szágukban található visszássá
gok ellen. a teljes programról 
a radio NOVa készített archív 
felvételt, ami weboldalukról 
letölthetô.
a fesztiválhoz több kültéri ese
mény kapcsolódik: a Champs
Éllysée sétányain, ember nagy
ságú plakátok között sétálha
tunk. itt található a fesztivál 
másik magyar résztvevôjének, 
Pócs Péternek a munkája.
az elôbb említett alkotók több 
iskolában is, mint például a 
ECV, LiSaa, ESag Penningen, 
maryse Eloy, École Estienne, 
gobelinsL'École de L'image, 
École de Condé, Oliver de 
Serres, intuit.LaB, EPSaaban 
tartanak workshopokat és elô
adásokat. Ez jó lehetôség a 
francia ilyenfajta területen ta
nuló diákoknak, hogy a nem
zetközi szemléletbe és gyakor
latba beleláthassanak.
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az oktatáshoz kapcsolódóan a 
Les arts Décoratifsban vetí
tést és kerekasztalbeszélge
tést tartottak Sacrés Caractères 
címmel, Philippe apeloig, 
JeanBaptiste Levée és Jean 
françois Porchez tipográfusok 
részvételével, akik három 
különbözô vérmérsékletû 
karaktert testesítenek meg a 
francia betûtervezésben. Nagy 
túlzással (leszámítva adrian 
frutigert) az ô nevükhöz kap
csolódik a kilencvenes évek óta 
szinte minden nagy francia 
közintézmény grafikai arcula
ta, mint például a Philippe 
apeloig által tervezett, hóna
pokon belül abu Dhabiban 
megnyíló Louvre múzeum 
vizuális arca.
a fesztivál nyitni szeretne a 
motion design felé, ezért több 
helyszínen is szerveztek vetíté
seket, mint például a La gaîté 
Lyriqueben, ami az új médiát 
bemutató egyik legfiatalabb 
múzeum. Vagy a Cinema mk2 
Biblothèqueban, ahol a hat
vanashetvenes évektôl nap
jainkig próbálták lencsevégre 
venni a filmfôcímek elrendezé
sét és annak idôbeli mozgását, 
ahol kerekasztalbeszélgeté
sen elemezték a trendeket.
az általam leírtak nem a teljes 
program, csak kedvcsináló. 
a részletes programot megta
lálják a La Fête du graphisme 
weboldalán. azért, ha tehetik, 
látogassanak el jövôre Párizsba 
– úgy hiszem, nem fognak csa
lódni! az idei fesztivált alapul 
véve, a következô még érdeke
sebb és jobb lesz, mint ahogy 
a jó bordói is évrôl évre a tölgy
fahordóban.

We love book!   
ízelítô a gazdag könyvmûvészeti 
anyagból… 
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PPDex
reklámdekorációsszakkiállítás

kiállítói  regiszter
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„sikeres nyilvános főpróba után 
premier” írtuk a Magyar grafi-
ka februári számában megje-
lent előzetesben a 2013-as, el-
ső PPDexpóra utalással. az ott 
írtakat kár lenne ismételni, bár-
ki megtalálja a neten is: http://
goo.gl/rz9ZoE és az ott közölt 
adatok azóta tovább javultak. 
a kiállítók száma a regisztrált 
társkiállítókkal együtt a lapzár-
ta időpontjában 88, ami több 
mint 33%-os növekedés és a 
beépített kiállítói nettó terület 
is közel 2000 m² (1947), ami 
több mint 50%-os(!) növeke-
dés. Mindkét adat messze 
meghaladja az elmúlt évtized 
hazai szakmai kiállításainak 
számait. a kiállítókkal együtt 
mindent megteszünk azért, 
hogy a látogatószám és a láto-
gatói összetétel is hasonlóan 
eredményes legyen!

De mire is értelmezhető  
a nyilvános főpróba kifejezés  
és miért a premier?

a PPDexpo 2013-ban egyfaj-
ta kísérletnek indult, hogy 
szakmai összefogással, a nem-
zetközi trendekre figyelve létre-
jöjjön, pontosabban megma-
radjon egy olyan fórum, ahol 
az ún. Printmédiák gyakorlói és 
elkötelezettjei a hazai körülmé-
nyek között és a feltételeket tu-
domásul véve, de kényszermo-
solyok nélkül is találkozni tudnak. 
annak főpróbája volt, hogy  
azt az egyre erősödő globális 
trendet próbáljuk a hazai viszo-
nyokra átültetni, miszerint  
a regionális szakmai kiállítások 

a szakmai szervezetek és szak-
sajtók által szervezett nagy, 
több szakterületet átfogó 
programok részeként valósul-
nak meg.

Mert az utóbbi évek szakmai 
kiállításainak trendjei világszin-
ten azonos jellemzőket mutat-
nak. koncentrált, globális se-
regszemlék a világújdonságok 
és nemzetközi trendek bemu-
tatására (a mi szakmáinkból 
a drupa, Interpack, Fespa, label- 
Expo, IFRAexpo, Euroshop stb.) 
és kisebb méretű, de annál  
jelentősebb regionális szakmai 
események az információk  

„leosztására” és az eredményes 
adaptációk segítésére. 

Egyre könnyebb – bár  
korántsem olcsóbb! – eljutni  
a világeseményekre, ahol  
rácsodálkozhatunk, mire képe-
sek globálisan a szakmáink  
leginnovatívabbjai. Esetleg 
persze csak a soha termelésbe 
nem állítható koncepciók  
szintjén.

az olyan kiállítás, mint a 
PPDexpo és a signexpo lehető-
ségei viszont, hogy a gyártók, 
forgalmazók eleve olyan ter-

Nyomtatott kiállítási katalógus…
Pesti Sándor
A PPDexpo szervező koordinátora

mékekkel és technológiákkal 
jelennek meg a regionális kiál-
lításokon, amikkel elsődlege-
sen a helyi igényekhez, lehető-
ségekhez leginkább illeszkedő 
és megvalósítható (sic) megol-
dásokat hoznak testközelbe. 

az unió egységes piaca  
ellenére rengeteg olyan, főleg 
a jogszabályi környezetre  
vonatkozó nemzeti kritérium 
van, ami miatt sok minden 
nem, vagy nem úgy működik 
az egyik országban, mint  
a másikban. Elég a környezet- 
és munkavédelmi, fogyasztó-
védelmi, adózási különbségek-
re utalni akár az export, akár  
az import vonatkozásában.  
az itt kiállítók ezekkel is tisztá-
ban vannak, és céljuk, hogy ne 
csak formálisan, de a tartalom 
tekintetében is egy nyelven  
beszéljünk.

a PPDexpo és PPFest 2013 
így egyfajta kísérletnek indult, 
amiben a bukás nem, de az egy-
szeri alkalom kockázata benne 
volt. Viszont a kiállítók és a lá-
togatók aktivitásukkal bizonyí-
tották, hogy változatlanul van 
igény a szakmai seregszemlére. 
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1 Papír- és

Nyomdaipari
Műszaki
Egyesület
Al Apít vA: 1949

a Papír- és Nyomdaipari Mű-
szaki Egyesület (PNYME) a papír- 
és a nyomdaipar, a könyv- és 
lapkiadás, a restaurálás, a papír-
kereskedés és az ezekhez kap-
csolódó területeken dolgozó 
szakemberek, ill. tanulók, nyug-
díjasok stb., valamint az ilyen 
profillal működő vállalkozások 
önkéntes társulása. az egyesület 
minden olyan belépni szándéko-
zó részére nyitott, aki egyetért 
céljaival és elfogadja alapszabályát. 

a PNYME tagjai
Egyéni tagságunk 62%-a felső-
fokú, további 5%-a technikusi 
végzettségű, legnagyobbrészt 
a szakterületünkön tevékenyke-
dő mérnökök, közgazdászok, 
ill. technikusok köréből kerül ki.

a PNYME célja 
szakterületein a tudományos és 
technikai haladás elősegítése 
társadalmi eszközökkel, a tagság 
ismereteinek és szakmai kapcso-
latrendszerének állandó bővítése.

szakMai tEvékENYségE
Előadásokat, klubnapokat, 
vitaüléseket, ankétokat, szak-
mai bemutatókat, kiállításokat, 
szimpóziumokat, konferenciá-
kat, szakmai tanulmányutakat 
szervez; szakfolyóiratokat és 
egyéb kiadványokat, oktatási 
segédleteket szerkeszt és ad ki;
szakmai továbbképzéseket, 
tréningeket szervez, és a szak-
területét érintő állami oktatást 
segíti előadókkal és más módon;
tanulmányokat, szakvéleménye-
ket dolgoz ki, ill. felkérésekre 
véleményez; tudományos, mű-
szaki, gazdasági gyakorlati felada-
tok megoldására pályázatokat 
hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékér-
meket, díjakat adományoz; kü-
lönböző kitüntetések adományo-
zására javaslatot tesz; a szakmai 
hagyományokat ápolja.

az egyesület szakmai folyóira-
tai: Magyar grafika és Papíripar.

a PPFest és a PPDexpo koor-
dinátora és szervezője, a szak-
mai összefogás pillére.

pnyme.hu, PpdExpo
Magyargrafika, Papiripar

www.pnyme.hu

goo.gl/o0m7Fj

@Magyargrafika 

www.mgonline.hu

Mindezek a pozitívumok 
mellett sajnos az idei expo is 
csak korlátozottan hozza vissza 
a hajdani hazai kiállítások sok-
színűségét, hisz változatlanul 
hiányoznak a papírososok és  
a maguk területén a legkiemel-
kedőbb teljesítményt produká-
ló nyomdák (keskeny és  
a Regiszter Plakát) mellől is  
a többiek. Viszont továbbra is 
nagyszerű példa a szaksajtó  
érdekeken felülemelkedő  
összefogása.

2013-ban a PPDexpo előtt 
egy hónappal a Hungexpo tett 
még egy kísérletet a saját szak-
mai kiállításainak a megrende-
zésére. a szándék csak arra volt 
elég, hogy a kiállítók, látogatók 
eligazodását egyaránt meg- 
zavarja. az idén is van egy  

zavaró momentum, mivel kö-
zel azonos időben Bécsben is 
rendeznek egy regionális szak-
mai kiállítást. látogatói oldal-
ról ennek kevésbé van elszívó 
hatása, hisz miért is utazzon 
bárki Bécsbe, amikor ugyanazt 
itthon is megkaphatja – ma-
gyarul! a kiállítók némelyiké-
nek viszont nem kis logisztikai 
feladat, hogy mindkét ország-
ban helytálljon. külön köszö-
net, akik mellettünk (is) tették 
le a voksukat!

(az már csak a ki volt előbb, 
a tyúk vagy a tojás dilemmája, 
hogy a bécsi program kísérte-
tiesen hasonlít a PPDexpo és  
a PPFest koncepciójára. Vegyük 
úgy, hogy a szakmai igényekre 
mindenhol azonos ötletekből 
keresik a megoldásokat.) 

idézzük a 2013-as expót kö-
vetően a sajtóban megjelente-
ket: „Higgyünk »a következő 
PPDexpón már természete-
sen…« ígéreteknek, és bízzunk 
abban, hogy lesz legközelebb! 
Hogy a gazdasági környezet arra 
lehetőséget ad és a szervezők-
ben is marad annyi kitartás, lel-
kesedés, hogy legyen folytatás!”

Nos, legtöbben e szerint jár-
tak el, és 2015-ben már itt lesz-
nek kiállítóként is. Ha tehát  
a '13-as expo a puding sikeres 
próbája volt, akkor most jöhet 
a premier! És remélhetőleg egy 
sok évadon át futó sikerszéria.

annyi biztos, ahogy a 2013-
as kiállítási katalógus, úgy  
a mostani sem csak kordoku-
mentum, hanem hosszabb 
időre szóló adatbázis.
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adrimex kereskedelmi és 
szolgáltató Bt.

www.adrimex.hu

az 1992-ben alapított adrimex 
komplett kötészeti megoldáso-
kat ajánl egyedi és hagyomá-
nyos könyvek, fotóalbumok, 
prémium panoráma fotóköny-
vek, mappák, CD/DVD tokok 
gyors és egyszerű gyártásához. 
az általa forgalmazott berende-
zések ezreit alkalmazzák ha-
zánkban digitális nyomdák, 
könyvkiadók, kötészetek,  
másolószolgálatok, iskolák, 
intézmények, fotóstúdiók.

az idei vásáron az adrimex 
először mutatja be a finn Fast-
bind gyár újdonságát, a több-
funkciós Pureva ragasztókötő 
gépet.

Eladási program: Fastbind 
(keményborító-készítők, me-
legragasztós könyvkötők, bíge-
lők, fotókönyvkészítők), Planax 
(hidegragasztós könyvkötő 
gépek), tosingraf (laminálók), 
EBa (papírvágók, iratmegsem-
misítők minden kategóriában), 
Rapid (blokk- és irkatűzők), 
Plockmatic (iratösszehordók, 
füzetkészítők, gerincformázók), 
sPC (papírfúrók, spirálozók), 
Hefter (levélhajtogatók),  
Onglématic (regiszterkivágók).

digitális kötészeti megoldások

Punching & Binding System
SINCE 1976

aMcO csomagolástechnikai 
és konzultációs kft.
 
www.amcokft.com
www.amcokft.hu

Figyelem! Nyomdák és könyv-
kiadók részére nyújtott speciális 
csomagolási megoldások!
szakembereink részletes szak- 
tanácsadást nyújtanak, kifejezet-
ten nyomda- és papíripari csoma-
golási problémák megoldására!
győződjön meg róla saját sze-
mével!

igényeljen aMCO Csomagolás-
technikai katalógust a B40-es 
standunkon!

16 csomagolástechnikai megoldás 
részletes bemutatása:
 zsugorfóliázás
 ölelő- vagy burkolócsomagolás
 raklapfóliázás
 pántolás
 bandázsolás
 tasakzárás
 vákuumcsomagolás
 skin- és blistercsomagolás
 dobozformázás és -zárás
 tálcásétel-csomagolás
 formázó-töltő-záró gépek
 hordfülfelhordó berendezések
 fóliahegesztés
 térkitöltés
 ragasztószalag-adagolók

Jöjjön el a B40-es AMCO standra 
és még meglepetés AJÁNDÉKOT 
is kap! 

adrimexBt

Fastbindadrimex

aMCO Csomagolástechnika

aMCO Csomagolástechnika

aMCO Csomagolástechnika
AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Tel.: + 36 1 204-4368 · Fax: + 36 1 204-4367,
e-mail: amco@amcokft.com · Honlap: www.amcokft.com · Webáruház: www.amcokft.hu
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CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIÁK  •  PACKAGING TECHNOLOGIES

w w w. amcok f t .com

PARTNER
A CSOMAGOLÁSBAN!

PARTNER
IN PACKAGING!

w w w. amcok f t .com

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
H-1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Tel.: +36 1 204-4368 · Fax: +36 1 204-4367
e-mail: amco@amcokft.com · www.amcokft.com

Webáruház: www.amcokft.hu

MEGNYÍLT AZ AMCO ÚJ

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI

WEBÁRUHÁZA!

WWW.AMCOKFT.HU
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aMsY jelöléstechnika kft.

www.amsy-jelolestechnika.hu

Ez a tevékenység a készülékek 
eladását, üzembe állítását, 
karbantartását, javítását, továb-
bá kizárólag eredeti alkatré-
szekkel, kellékanyagokkal törté-
nő ellátását jelenti. a jelzett 
időszakban a jelölés óriásit 
fejlődött, a kezdeti egy-két 
soros gyártási, felhasználható-
sági idő, adagszám gyakran 
soksoros szöveggé bővült, és 
emblémával, gépi olvasású 
kóddal egészült ki. a készülékek 
– akár saját fejlesztésű – szoft-
ver segítségével kapcsolódhat-
nak csomagoló- és gyártógé-
pekhez, kamerához, termelési 
hálózathoz, és ezzel akár min-
den egyes termékre valós idejű, 
egyedi felirat vagy komplett 
címke kerülhet.

termékkínálatunk a nyomda-
iparokban is használt készülé-
kekkel, gépekkel is bővült. ilyen 
lehet a különböző nagyvolume-
nű munkákhoz is alkalmas gra-
fikus tintasugaras nyomtatóval 
is rendelkező jelölési munka-
hely lapformájú termékek felül-
nyomtatására, címkézésére. 
külön is kínáljuk az amerikai 
streamfeeder cég kiváló lap-
adagolóit, a holland Bandall 
övező gépeit, és a szintén ame-
rikai Primera cég kis- és közepes 
sorozatú színes öntapadó cím-
kék nyomtatására szolgáló 
komplett digitális nyomtató 
gépeit.

Vállalkozásunk húsz éve kizáró-
lagos hazai forgalmazója a világ 
legnagyobb jelöléstechnikai 
gyártójának, az amerikai  
ViDEOJEt cég készülékeinek,  
az ipari kis-, nagykarakteres, 
grafikus tintasugaras felirato-
zóknak, fólia-felülnyomtatók-
nak, adatcímkézőknek.

BD EXPO Kft.

Process and Packaging  
– leading trade Fair

a csomagolóipar világvására, 
az interpack 2017. május 4–10. 
között várja a szakembereket 
Düsseldorfban. a háromévente 
rendezett interpack egyértel-
műen a világ csomagolóipará-
nak legjelentősebb rendezvénye.

BD-€Expo kft.

interpack.tradefair

interpack2014

interpack-PROCEssEs- 
PaCkagiNg-3723009

interpacktradefair

a BD-Expo kft. nemzetközi 
vásárvállalatok magyarországi 
képviseletét látja el. Mi szervez-
zük többek között a düsseldorfi 
Euroshop, EuroCis és az inter-
pack magyar részvételét, vala-
mint a brnói EMBaX és PRiNt-
EXPO kiállításokat is. Részletek 
a www.bdexpo.hu oldalon. 
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féle alkalmi termékeket, pél- 
dául gomblyukban hordható 
jelvényeket, személyi vagy 
egyéb célú azonosítókat,  
számtáblákat, kulcstartó gyűrű- 
ket stb. és ezek használatához 
és alkalmazásához szükséges 
eszközöket is.

ajánlunk még mobiltelefon- 
tisztítókat, hordásra alkal- 
mas rögzítőket, mobiltartó 
zsebet, mobil kártyatartó   
zsebet, a modern okostelefo- 
nokhoz hajlékony mágneseket 
(iMagnets) és Cardguard   
kártyamegőrzőket.

a 2015-ös év legújabb ter- 
mékei: kártyatartók, három   
az egyben típusú egérpadok  
és bluetooth selᴀe elemek.

Cégünk termékei kielégítik  
az isO 9001:2008, az  
isO 14001:2004 szabványelő-
írásokban és az OHsas 18001-
ben megfogalmazott előíráso- 
kat. ami azt bizonyítja, hogy 
tevékenységünk a legmaga- 
sabb minőségi és környezetvé- 
delmi előírásoknak is egyaránt 
megfelel. az isO-tanúsítvány 
elnyerése bizonyítja, hogy az 
auditálás során a legmagasabb 
és legszigorúbb követelménye- 
ket is teljesítettük. az isO-certifi-ᴀ
káció megadása során mindig 
arra koncentrálnak, hogy   
a tanúsítványért folyamodó   
a szabványokban, törvények- 
ben, rendszabályokban és  
a környezetvédelmi rendeletek- 
ben lefektetett előírásokat telje- 
sítette-e és maradéktalanul 
kiváltotta-e a fogyasztói elége- 
dettséget.

badge4u

www.badge4u.eu
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Beta-Roll 
Hengergumizó zrt.

www.beta-roll.hu 

Magyarország, Románia,  
szerbia, Bulgária és Horvátország 
legnagyobb nyomdaipari gumi-
henger beszállítója. 
termékválasztékában az iparág 
valamennyi gumizott hengere 
szerepel. Csererendszerben 
értékesít Heidelberg, manroland, 
kBa és adast hengergarnitúrákat 
magyarországi, romániai és 
szerbiai  termelőüzemeiből. 

Nyomda- és csomagoló-
anyag-ipari partnerei részére  
hengerápoló szereket, lemosó 
szereket, hígítókat és felület- 
nemesítéshez kapcsolódó ter-
mékeket forgalmaz, mint festé-
kek, lakkok, nyomókendők, 
teljes technológiai támogatással.

leányvállalatok: BEta-ROll 
s.r.l. RO-535600 Odorheiu 
secuiesc, str. Budvár nr. 41., 
tel.: +40 266/218-125,  
fax: +40 266 217 625,   
e-mail: beta-roll@beta-roll.ro, 
ROll-guM PROD srl. Cluj 
Napoca adresa: str. Orăştiei 
nr.10., hala roşie, tel.: 0364-
804 791, mobil: 0720-
600 760, nfax: 0364-804 790, 
e-mail: office@rollgum.ro   
BEta-ROll d.o.o. sRB-21000 
Novi sad, industrijska 3.,  
tel.: +381 21/489-2800, 
 fax: +381 21/489-2805,  
e-mail:  beta-roll@beta-roll.rs 
BEta-ROll d.o.o. 
andrije Žaje 10 10 000 Zagreb, 
tel: 01 6528 700, Fax: 01 6528 
641, info@beta-roll.hr 

a BCs olyan dobozgyártó be-
rendezéseket biztosít a gyártók 
részére, amelyek normál 
grammsúlyú kartonból vagy 
papíripari rostos féltermékből 
nemezelődéssel gyártott, álta-
lában 180 g/m² tömeget meg-
haladó kartonféleségből és 
hullámkartonból egyaránt ké-
pesek dobozokat előállítani. 
Minden berendezés BCs Quick 
set gyorsbeállító technológiai 
rendszerrel működik, ezért kis 
és közepes példányszámú 
munkákhoz egyaránt felhasz-
nálható. 

www.bcscorrugated.com

a gépek szervo kontrol rend-
szere másodpercek alatt képes 
átállni egyik gyártmánytípusról 
a másikra. a gépkezelőnek 
mindössze annyi a dolga, hogy 
a géppel közölje a gyártandó 
termékkel kapcsolatos változó 
igényeket, illetve az újabb kö-
vetelményeket. 

További elérhetőségek:
Postacím: Youngs industrial 
Estate, stanbridge Road,  
leighton Buzzard , Bedfordshire 
lu7 4QB, united kingdom
E-mail: ap@bcscorrugated.eu 
telefon: 00 48 795 111 795
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canon Hungária kft.

a Canon Hungária kft. a Canon 
Europe leányvállalataként több 
mint húsz éve alakult meg.   
a cég portfóliójában a fotó-
nyomtatástól az irodai nyom- 
tatási feladatokon keresztül  
a professzionális nagy példány-
számú digitális nyomtatásig 
minden feladatra találunk ener-
gia- és költséghatékony megol-
dást. a Canon erőssége, hogy 
termékeihez olyan szolgáltatást 
nyújt, mely megsokszorozza  
a termék minőségéből fakadó 
használati értéket. 

a vállalatok számára értékesí-
tett folyamatmenedzsment és 
dokumentum-feldolgozási 
megoldások világszerte bizo-
nyították, hogy az átgondolt 
teljes körű Canon megoldások-
kal hatalmas megtakarítások 
érhetőek el.  

talán nem véletlen, hogy  
a Canon ügyfeleinek 91 száza-
léka ajánlaná a cég megoldásait 
más vállalkozások bizalmába.

a Canon megszerezte a glo-
bális isO 14001 minősítést, 
amivel szintén igazolja, hogy 
világszinten élenjár a környezet 
védelmében. a vállalat 2014-
ben kétmillió forint értékben 
támogatta a Mónosbéli  
gyermekotthont.

Szeretettel várjuk a PPDexpón 
egy szakmai beszélgetésre  
egy finom kávé mellett!

www.canon.hu

CanonMagyarorszag

canon-hungaria

Canon1937

centrum servis  
Hungary kft.

www.centrumservis.hu

Cégünk, a Centrum servis  
Hungary kft. a kiváló minőségű 
német Marabu digitális festé-
kek forgalmazásával, széles- 
formátumú digitális nyomtatók 
szervizelésével, alkatrészellátás-
sal, technikai tanácsadással és 
Caldera RiP-szoftver értékesí-
téssel is foglalkozik. a Marabu  
a világ egyik legnagyobb 
nyomdaipari festékgyártója,  
így termékskálánk alkalmazko-
dik a piaci igényekhez, és en-
nek megfelelően növekszik. 
Cégünk és a Marabu közötti 
szoros együttműködésnek  
köszönhetően kollégáink már  
a tesztfolyamattól kezdve érte-

sülnek a legújabb termékekről, 
fejlesztésekről. a festékek jel-
lemzői: szagmentesség, kiváló 
kültér- és karcállóság, minőség. 
Folyamatosan bővülő palettán-
kon megtalálhatóak még  
autotype PE fóliák, uV-ra szára-
dó és digitális lakkok (alacsony 
költségvetésű felületvédelem, 
kézzel felhordhatóság), vala-
mint a Phototex nevű speciális 
falmatrica is (gyűrhető, össze-
hajtható, bármire feltehető,  
s akárhányszor visszaszedhető). 

Bővebb információkat  
a www.centrumservis.hu 
oldalunkon talál.
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colorPoster kft.

www.colorposter.hu

Cégünk digitális és ofszet-
nyomdák részére laminálás-
technikai termékeket (laminá-
ló-, fóliázógépeket és az ehhez 
tartozó fogyóanyagokat), vala-
mint nagyformátumú nyomta-
táshoz oldószeres-, uV- és  
textilnyomtatókat forgalmaz. 
laminálástechnikai területen fő 
beszállítónk a gMP és a kOMFi. 
Nagyformátumú nyomtatás-
hoz FlORa, d.gen, MiCOlOR 
termékeket forgalmazunk. 
kiegészítő kötészeti gépek 
forgalmazását is elkezdtük: 
hajtogatógépek, gerinckötő 
gépek, kötegvágók, kártyavá-
gók. Új termékeink közé tartoz-
nak az audley digitális aranyo-
zó gépei, melyek klisé nélkül, 
digitális adatból dolgoznak. 
Meghatározó termékkörünkké 
nőtte ki magát a Bordeaux 
inkjet festék termékcsalád, 

melyek a legmagasabb minősé-
gi követelményeknek is eleget 
téve, olcsó alternatívát biztosí-
tanak a gyári festékekkel  
szemben. 

Colorspecial s.r.o. minőségi 
nyomdafestékek forgalmazója 
Magyarország és szlovákia 
területén.

a sunChemical hivatalos 
forgalmazójaként folyamatosan 
bővülő kínálatunkban a digitá-
lis (eco, mild, hard solvent, uV 
és latex) festékek mellett már 
sunChemical textil- és ofszet-
festékek is elérhetőek. a festé-
keken túl minden géptípushoz 
kínálunk chipeket, utántöltő 
rendszereket teljes beüzemelés-
sel, valamint gépalkatrészeket. 

a sunChemical a világ leg- 
nagyobb festék- és pigment-
gyára. termékei világszerte,  
a nyomdaipar minden terüle-
tén megtalálhatóak (ofszet, 
flexó, szita, digitális). 

Ezzel a világméretű nagyvál-
lalattal és mérnöki csapatával 
közösen többet nyújtunk, mint 
csak a festék! 

colorspecial s.r.o.

www.colorspecial.com

colorspecial

szolgáltatások teljes körét biz-
tosítjuk ügyfeleinknek, bárhol is 
legyenek!

Élvezze Ön is a briliáns színe-
ket, üzembiztos nyomtatást, 
nemzetközi technikai támoga-
tást, gyors szállítást és költség-
hatékony nyomtatást!

Minden partnerünknek  
24 órán belüli kiszállítást, érvé-
nyes Eu adószám esetén áfa-
mentes vásárlási lehetőséget 
biztosítunk.

keressen fel standunkon 
vagy jöjjön fel honlapunkra,  
és ismerje meg kínálatunkat 
személyesen!
 
sales@colorspecial.com  
Magyar nyelvű 
infóvonal:  
+36 30 736 3629
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cNi kft.

www.cni.hu

a CNi Nyomda- és Csomagoló-
ipari termékek kereskedelme 
és szolgáltató kft. 2006-ban 
alakult tiszaújvárosban.
Fő tevékenységi köre a nyom-
daipari festékek és hígítók gyár-
tása és forgalmazása. Elsősor-
ban oldószeres és vizes bázisú 
festékek színre keverése a jel-
lemző, de termékpalettáján 
megtalálhatóak a fémdekorá-
ciós, az ofszet- és uV-festékek, 
melyek keverését a cég igény 
szerint végzi. 

a nyomdaipari hígítók gyár-
tása tiszta alapanyagokból, 
főként víztelen szeszből törté-

nik, de jelentős mennyiségű 
lassító, gyorsító gyártására és 
értékesítésére is sor kerül.

a nyomdaipari hígítók mel-
lett ipari hígítók, mosó- és tisz-
títófolyadékok, szélvédőmosó 
folyadékok gyártása, valamint 
iPa, aceton forgalmazása is  
a cég tevékenységi körébe 
tartozik. a lakossági hígítók 
gyártásával és forgalmazásával 
az utóbbi években bővült  
a cég profilja.

a CNi kft. többféle nyomda- 
és csomagolóipari terméket 
forgalmaz, mint például hideg 
és meleg prégelőfóliák, törlő-
kendők, klisék. legújabb termé-
kei közé a ttR szalagok,  
a nyomtatott és nyomatlan 
etikett címkék tartoznak, kiegé-
szülve az ezek nyomtatására 
szolgáló nyomtatógépek forgal-
mazásával, azok alkatrészellátá-
sával és teljes körű szervizelésével.

szolgáltatásai közül a szóda-
bikarbónás raszterhenger-tisztí-
tás, illetve a megrendelők re-
ceptúrája szerinti bérgyártások 
emelhetők ki.

a cég szorosan együttműkö-
dik a cseh és a szlovák CNi-vel, 
ahol összesen 100 nyomdaipari 
szakember dolgozik és cserél 
tapasztalatot a forgalmazott 
termékekről, amelyek beszerzé-
sét a cég vezetése közösen 
végzi. Beszállítóink technikusai-
val is szoros kapcsolatot ápo-
lunk, és gyakran látogatjuk 
együtt a magyar nyomdákat.

a magyarországi forgalom 
mellé társul a testvérvállalatok 
kiszolgálása is, de emellett egy-
re nő az exportforgalom ukraj-
na, Románia és szerbia felé is.

további információkat  
az érdeklődők a www.cni.hu 
oldalon találnak.

cNi kft. www.cni.hu
3581 tiszaújváros, Pf. 251; gPs: 47.9143,21.029043
t.: +36 49 521-457; F.: +36 49 522-318; Megrendelés: cni@cni.hu;

NYOMDafEstékEk, lakkOk

•  Flint Group flexo és mélynyomó  
nyomdafestékek

• AkzoNobel fémdekorációs nyomdafesték

• Brancher prémium festékek

• Radior fluorescens és metal festékek

Hígítók, tisztítók, zsíRtalaNítók

• Lakossági és ipari hígítók

• Zsírtalanítók és tisztítók

• Grillbegyújtók

• Éttermi dekorációs folyadékok, gélek

• Éttermi melegen tartó folyadékok, gélek

• Szélvédõmosó folyadék koncentrátum

fóliák

• Nyomda- és autóipar számára

• Fóliák kódoláshoz

• Fóliák dátumozáshoz

• Holografikus fóliák

cíMkék

• Nyomatlan és nyomtatott címkék

• Thermotranszfer szalagok

• Thermotranszfer nyomtatók

sEgéDaNYagOk

• Nyomdaipari mosó és regeneráló folyadékok

• Ofszet , Coldset, Heatset

• Nyomdai oldószerek 

• Izopropil-alkohol

• Szilikonolaj emulziók

• DANTEX sleeve-ek és raszterhengerek

•  Sontara törlőkendők

Nagy tételben vásárló ügyfeleink  
biztonságosabb és gyorsabb  
kiszolgálása érdekében saját   
kamionnal és tartálykocsival  
bővítettük járműparkunkat.legyen színesebb az élet!
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csomagolási és  
anyagmozgatási  
Országos szövetség
Al Apít vA: 1990

www.csaosz.hu
www.wpobudapest2016.org

a Csomagolási és anyagmoz-
gatási Országos szövetség 
(CsaOsZ) elsősorban a csoma-
golószerek és csomagológépek 
gyártásában, forgalmazásában, 
felhasználásában – ide értve  
a csomagolással kapcsolatos 
tevékenységeket a kutatásfej-
lesztéstől az értékesítésig – ér-
dekelt vállalkozások által ön-
kéntesen létrehozott szervezet.
Feladatkörébe tartozik a szakte-
rület szakmai és gazdasági 
érdekképviselete a jogalkotó 
kormányzati szerveknél és más 
hatóságoknál. tevékenysége 
kiterjed a szakterület hazai és 
nemzetközi fórumokon való 
képviseletére is. tagvállalatait 
információszolgáltatással, üzle-
ti kapcsolatok közvetítésével, 
kiépítésének elősegítésével 
támogatja.

a jogszabályi kötelezettségek 
és a szakmai ismeretek átadásá-
ra tanfolyamokat, workshop-
okat és konferenciákat szervez.

a CsaOsZ célja, hogy a szer-
teágazó szakterületek együtte-
sét jelentő csomagolóipar, ezen 
belül is elsősorban tagvállalatai 
érdekeit képviselje, működési 
feltételeit javítsa, eredményeit, 
képességeit pedig mind bel-, 
mind külföldön népszerűsítse.

a CsaOsZ kiadványa:  
Magyar Csomagolási Évkönyv.

a CsaOsZ szervezi a HuN-
gaROPaCk Magyar Csomago-
lási Versenyt és a HuNgaRO-
PaCk student Csomagolás - 
tervezési Diákversenyt.

a CsaOsZ a házigazdája  
a Csomagolási Világszövetség 
2016. májusi, budapesti köz-
gyűlésének.

Magyarországi Dekoratőrök és 
kirakatrendezők szövetsége 
(Dekorszövetség) 
Hungarian Decorators & 
Windowdressers association

alapítás éve: 2005

szakmai nonprofit, civil szervezet

Dekorszövetség

www.dekorszovetseg.hu

a tízéves Dekorszövetség  
dekoratőr és kirakatrendező 
végzettségű szakemberek, 
illetve a szakmát tanuló diákok 
országos szintű szakmai szerve-
zete. a környezet vizuális kultú-
rája, valamint a kereskedelem 
és a reklám minőségi megjele-
nése érdekében végzi tevé-
kenységét.

az idei PPDexpón és sign- 
expón megszervezzük és be-
mutatjuk a találj EgY tíZEst  
& BEtŰ DEsigN VERsENYt.  
a verseny célja megmutatni, 
hogy a kreatív szakmáknak 
milyen eszköztárai vannak és  
a technikai, művészi, szakmai 
tudással vagy a kísérletező  
képzelettel milyen eltérő  
hatások érhetők el.

dekorszovetseg

dsz@dekorszovetseg.hu

2015-ben tervezett  
programjaink:
  szakmai és képzőművészeti 

kiállítás szervezése,
  szakképzési gyakornoki hely 

megteremtése,
  továbbképzés végzetteknek, 

munkanélkülieknek,
  társszakmák bemutatása, 

szakmai fórum létrehozása,
  Dekoratőr Minősítő tanúsít-

vány kiadása,
  tízéves jubileumi rendezvény,
  részvétel a hatvanéves szak-

mai képzés megemlékezései-
ben.
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11Cégünk fényképes ajándékok, 
szublimációs termékek és az 
elkészítéséhez szükséges szubli-
mációs eszközök, kiegészítők 
nagykereskedése.

Nálunk megtalálható mindaz, 
ami a szublimációs transzfer-
nyomás elindításához, egyedi 
fényképes ajándékok készítésé-
hez, illetve a tevékenység mű-
ködtetéséhez szükséges.

Digitmaster kft.

www.digitmaster.hu

továbbá széles választékban 
kínálunk nyomtatható, szubli-
málható, nyers termékeket, 
úgymint kerámiabögrék, kerá-
miakorsók, fémlapok, pólók, 
kötények, párnák, kulcstartók, 
plüss termékek.

a termékeink között megta-
lálja mindazt, amire szüksége 
van egy jól működő vállalkozás-
hoz.

drupa

www.drupa.com 
blog.drupa.com

a drupa – a nyomtatott és 
crossmedia-megoldások vezető 
világvására – a világon egyedül-
álló módon mutatja be a teljes 
világpiaci kínálatot. ami a spor-
tolóknak az olimpia, az a drupa 
a nyomtatott média számára.  
a nyomda- és médiaipar válla-
latai négyévente a drupa kereté-
ben mutatják be az innovációt 
és a trendeket.

a 2016-os drupán a nyomta-
táshoz és a crossmedia-megje-
lenéshez kapcsolódó összes 
technológiát, az alkalmazási 
területek és üzletágak teljes  
skáláját felvonultatják a kiállí-
tók. a drupa legfontosabb  
témái a következők: 

  Nyomdai előkészítés/
nyomtatás

  Premedia/multichannel 
  Nyomdai utómunkák/

feldolgozás/csomagolások  
nyomtatása

  a jövő technológiái
  anyagok
  Berendezések/szolgáltatások/

infrastruktúra

további információk: 
BD-EXPO kft.
tel.: 36 1 346 0273 
office@bdexpo.hu 
www.bdexpo.hu/drupa

 

drupa.tradefair

104971197113158868885/
posts

drupatradefair

drupa
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Eurojet Hungária kft. 

www.eurojet.hu
az Eurojet Hungária kft. egye-
dülálló termék- és szolgáltatás- 
kombinációjával 2005 óta nyújt 
teljes körű gyártási biztonságot 
a szélesformátumú digitális 
nyomdák és vállalkozások  
számára. 

az alapanyagok, festékek, 
nyomtatók, gépek és a szerviz-
szolgáltatás ötvözetével nyu-
galmat és értékes időt nyújtunk 
számodra. Nekünk az a fontos, 
hogy te a legfőbb tevékenysé-
gedre, a gyártásra és kivitele-
zésre tudj koncentrálni. 

a termeléshez, kivitelezéshez 
szükséges festékek, alapanya-
gok, gépek biztosítását nyu-
godtan hagyd ránk. Mi ebben 
vagyunk jók.

a latex nyomtatás – tökéle-
tes minőség, gyorsan, olcsón! 
– hármasát élőben bizonyítjuk 
standunkon. 

Ezt a technológiát minden 
tudatosan működő nyomda-
ipari vállalkozásnak érdemes 
kihasználnia. alkalmazásával 
drasztikusan csökkenthető  
a gyártási átfutási idő, kifogás-
talan minőségű nyomatok 
készülnek, az időbeli ráfordítás 
csökkenése pedig azonnal 
megmutatkozik az üzleti ered-
ményekben. 

  

Országos akció lesz  
a „gyere közénk nyomdász-
nak!” programból

a kiállító iskolák egyöntetűen 
elhatározták, hogy csatlakoznak 
az egyedülálló és sikeres békés-
csabai „gyere közénk nyom-
dásznak!” programhoz, és  
kiterjesztik azt a saját beiskolázási 
területükre. a támogató  
nyomdákkal együttműködve 
egységes kampányt folytatnak  
a diákokért.

a programot hivatalosan  
a budapesti PPDexpón mutatják 
be és indítják el, 2015. április 
15-én, igyekezve mind több 
nyomda támogatását megnyer-
ni az akcióhoz.

A program hármas célja:
1. az oktatási anyagok egysége-
sítése az iparág elvárásai alapján.
2. Egységes kampány a diákokért.

Edukáció sziget 3. az oktatók és tanműhelyek 
kérdéseinek egyeztetése és 
együttes megoldása.

A kiállító oktatási intézmények:
 gáspár andrás szakközép-
iskola és szakiskola, kecskemét
 iQ-Pont gimnázium, informa-
tikai, közgazdasági, Nyomda- 
ipari szakközépiskola és  
szakiskola, Eger
 könnyűipari szakközép- 
és szakiskola, Debrecen
 szent-györgyi albert gimná-
zium, szakközépiskola és  
kollégium, Békéscsaba
 szily kálmán Műszaki 
szakközépiskola, szakiskola  
és kollégium, tótfalusi kiss Miklós 
Nyomdaipari tagozata,  
Budapest
 óbudai Egyetem, Rejtő 
sándor könnyűipari  
és környezetmérnöki kar 

www.mki.rkk.uni-obuda.hu 
www.szily.hu, www.iqpont.hu 
www.szentgyorgyi.info 
www.konnyuipari.hu
www.agaspar.hu

Az eurojet küldetése

„A sikereket megélve, az eredmé-
nyeket elérve, folyamatosan 
fejlődő csapatunkkal biztos hát-
teret fenntartva, a nehéz pillana-
tokban sem hagyunk magadra.”

+EurojetHu

EurojetHu

Eurojet Hungária Kft.

www.eurojet.hu

plus.google.com/+EurojetHu

www.youtube.com/c/EurojetHu

Az Eurojet küldetése

„A sikereket megélve, az eredményeket elérve, folyamatosan fejlődő csapatunkkal 
biztos hátteret fenntartva, a nehéz pillanatokban sem hagyunk magadra.”

Az Eurojet Hungária Kft. egyedülálló termék és szolgáltatás kombinációjával, 
2005 óta nyújt teljes körű gyártási biztonságot a szélesformátumú digitális 
nyomdák és vállalkozások számára. 

a kiállító oktatási intézmények    
bemutatják a képzési programju-
kat és tájékoztatást adnak az 
iskolájukban folyó szakmai és 
nevelési programokról.
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ferry contact kft.

www.ferrygrp.com

Cégünk közel húsz éve aktív 
részese a piacnak. tevékenysé-
günk lefedi az élelmiszer- és 
gyógyszeripari vékonyfalú  
csomagolóanyagok gyártását 
– ezek dekorációját és a nyom-
daipar szegmenseit, valamint  
a gyógyszer-, vegyipar terüle-
tén alkalmazott gépeket,  
berendezéseket, illetve az ipari 
folyadékszűrés területén hasz-
nált termékeket. stratégiai 
célunk a mind komplettebb 
termék- és szolgáltatáscsomag 
kialakítása és magas hozzá-
adott érték nyújtása ügyfeleink-
nek.

képviselt cégeink a fólia  
extrúderektől a hőformázó és  
a keskenypályás flexó nyomdá-
kon keresztül az automata  
sleeve-előberendezésekig  
rendelkeznek megoldásokkal, 
melyeket kiegészítenek szolgál-
tatásaink, valamint a különbö-
ző segéd- és kellékanyagok, 
úgymint uV-festékek, uV- 
lámpák és -szárítók, raszter- 
hengerek stb.

flEXO 2000 
csomagolástechnikai kft.  

www.flexo2000.hu

Flexo 2000 
Csomagolástechnikai kft 

a FlEXO 2000 Csomagolás-
technikai kft. 1998. szeptember 
1-jén alakult, fő tevékenységi 
köre papíralapú csomagoló-
anyagok tekercsből tekercsbe 
történő nyomtatása  flexóeljá-
rással, redőstalpas papírtasakok 
vevői igény szerinti gyártása, 
illetve ötgrammos kávécukor 
kiszerelése. Vállalkozásunk több 
évtizedes tapasztalattal rendel-
kezik a csomagolástechnika és 
a flexónyomtatás területén, 
szakmai tudásunknak, elhiva-
tottságunknak köszönhetően 
igen kiterjedt vevőkörrel ren-
delkezünk mind belföldön, 
mind a közép-európai régióban.

Partnereinkkel a tervezés 
fázisától kezdve a késztermék 
leszállításáig szorosan együtt-
működünk. a kapcsolatfelvétel 
során felmérjük vevőink pontos 
igényeit, velük együtt véglege-

sítjük az elképzelést. az igé-
nyeknek minél magasabb szín-
vonalon próbálunk megfelelni, 
figyelembe véve a leginkább 
költséghatékony megoldásokat.

termelőberendezéseink:  
3 db flexó nyomdagép, 2 db 
tasakkonfekcionáló berendezés 
és 2 db cukortöltő gép, melyek 
technikai színvonala, kibocsátó 
képessége és a késztermékek 
minősége a mai kor követelmé-
nyeinek teljes mértékben meg-
felelnek.

termékeink minőségét a DiN 
EN isO 9001:2000 szabvány és 
a HaCCP rendszerek alkalmazá-
sa garantálja.

Cégünk alapító tagja a Flexo 
innovációs klaszternek és jogi 
tagja a CsaOsZ-nak és a Papír- 
és Nyomdaipari Műszaki  
Egyesületnek.

Ferry-Contact-kft
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Paperfox – fürcht zoltán 

www.paperfox.hu 

Nagy lelkesedéssel készülünk  
a PPFest-re, mert bár a vevőink 
többsége az interneten találja 
meg vállalkozásunkat, a szemé-
lyes találkozás élményét az 
online megoldások nem tudják 
pótolni. Mivel az általunk gyár-
tott gépeket mi magunk ter-
vezzük, nagy szükségünk van  
a vevők visszajelzéseire, ötletei-
re. a már jól ismert ritzelőgé-
peink, bígelőgépeink, henger- 
stancaink, stancpréseink 
mellett bemutatjuk néhány 
olyan újabb alkotásunkat is, 
melyek hazai kiállításon még 
nem szerepeltek. 

a saját gyártású gépek mel-
lett kiállítjuk más európai gyár-
tók termékeit (Cyklos hajtoga-
tó, bígelő, névjegyvágó gépek, 
JBi fémikerspirálok és spirálkötő 
gépek), sőt a távoli kína mesés 
kincsei közül is bemutatunk 
néhányat (Warrior saroklekere-
kítők, névjegyvágók, lyukasz-
tók, ringlizők).

flexo-line 2001 kft.

www.flexoline.hu

Cégünk 1996-tól készít csoma-
golóanyag-gyártók részére 
fotopolimer flexó, illetve magas- 
nyomó kliséket. 

tetszőleges lemezvastagság-
ban (1,14–6,0 mm-ig), 
2030 × 1270 mm-es méretig, 
FliNt és DuPont alapanyagra. 
Vevőkörünk a dobozgyártók, 
címkenyomók, fólianyomdák. 
Tevékenységi kör 
 Flexóklisé gyártása eredeti 
vagy negatív alapján tetszőle-
ges lemezvastagsággal 
(2030 × 1270 mm-ig) 
 Digitális fotopolimer klisé 
készítése (1520 × 1060 mm-ig) 
 lakkozólemezek, formalakko-
záshoz 
 Magasnyomó és tampon-
klisék készítése 
 grafikai előkészítés 
 Filmlevilágítás 

 Flexó nyomógépek és klisé-
készítő berendezések üzembe 
helyezése 
 Elméleti és gyakorlati szaktanács-
adás, oktatás és továbbképzés 
 klisé- és flexónyomtatási 
tesztek számítógépes és mérés-
technikai értékelése 
 Mintakészítés (digitálisan 
nyomott mintadobozok, digi-
tális stanc) 

a fólia-, címke- és hullámkar-
ton-nyomtatás terén számos 
olyan üzemet tudunk megren-
delőink sorában, akik a hazai és 
a külföldi piacon is sikereket 
értek el a csomagolás területén. 
szélesformátumú digitális 
nyomdai kapacitásunkkal ki-
egészülve vállaljuk 1:1-es mére-
tű nyomásvázlatok, proofok, 
nyomtatott mintadobozok 
készítését. 
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grafika kereskedelmi zrt.

www.grafika.hu

a grafika kereskedelmi Zrt. 
immár 62 éve foglalkozik  
a nyomdaipari termeléshez 
szükséges csaknem valamennyi 
szegmensben a világélvonalba 
tartozó anyagok kereskedelmé-
vel. Csaknem másfél éve az 
iDaB kft.-vel stratégiai szövet-
ségben együtt kínáljuk nyom-
dai segédanyagainkat. Vevőnk 
teljes körű kiszolgálására törek-
szünk mind a formakészítési, 
nyomtatási és kötészeti terüle-
teken, a jól bevált hagyomá-
nyos módszerek mellett a leg-
újabb technológiákhoz 
kapcsolódó termékekkel is. 

Cégcsoportunk egyedülállóan 
széles kínálata az általános ter-
mékeken kívül lehetőségeket 
teremt a különleges technoló-
giákat alkalmazó partnereink 
kiszolgálására is.

Célunk, hogy folyamatos fej-
lesztésekkel, korszerű termé-
kekkel, hatékony rendeléskeze-
léssel, a kiszállítás 
optimalizálásával, teljes körű 
műszaki segítségnyújtással 
tudjunk megfelelni partnereink 
igényeinek, legyen szó a legna-
gyobb nyomdáktól a kis családi 
vállalkozásokig.

Blauw = Pantone 286 CV
Rood = Pantone 032

M:\Logo's\DS\DS-logo new

Chem

magas Ö

magas Öminőség

ár

alacsony Ö

EVA

Planamelt

PUR
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graphixtrade kft.

www.graphixtrade.hu

Cégünk tevékenységét stabil, 
megbízható külföldi és belföldi 
beszállítói kapcsolataira, vala-
mint munkatársainak szakmai 
és tapasztalati ismereteire épít-
ve végzi, melyeket folyamato-
san bővítünk. a JaC típusú 
német fóliák kizárólagos forgal-
mazásával és a Roland East 
Europe kft. által forgalmazott 
termékek hivatalos viszont- 
eladójaként kezdtük működé-
sünket, majd 2001 szeptembe-
rétől a világ fóliagyártásában 
vezető amerikai cég, az avery 
Dennison hivatalos importőré-
vé váltunk.  további forgalma-
zott márkáink:  Politape, Rtape, 
guandong, 3M, tajima, Fiskars, 
sioen.

Mára már a dekorációs reklám-
alapanyagok teljes választéká-
val várjuk ügyfeleinket; plotter-
fóliák, nyomtatható fóliák, 
laminátumok, műanyag lemezek, 
kések, dekorációs segédeszkö-
zök, reklámhordozó világító 
dobozok, vágó-, nyomtató-  
és marógépek + kiegészítők  
és alkatrészek, laminálógépek, 
megállító táblák, zászlóanya-
gok, ponyvaanyagok, appliká-
ciós anyagok, egyéb speciális 
anyagok oldószeres és 
uV-nyomtatókhoz.

goodwill international kft.

www.goodwillint.hu

a goodwill international kft. 
1991 óta van jelen a nyomda-
ipari piacon, magas minőségű 
színmenedzsment-megoldá-
sok, nyomdaipari segédanya-
gok és kötészeti gépek forgal-
mazásával foglalkozik. Cégünk 
figyelemmel kíséri a nyomda-
iparban végbemenő új irányza-
tokat és fejlesztéseket, így ezek 
mentén olyan megoldásokat 
kínál, melyek elősegítik a mun-
katermelékenység és a minőség 
növelését a nyomdaüzemek-
ben. 

technológiái a nyomdaüze-
mek nagy részében alkalmaz-
hatók, komplett megoldásokat 
kínál a nyomtatók színhelyessé-
gének biztosítására a digitális 
előkészítéstől a késztermékig. 
kínálatukban szerepelnek az 
autobond, leibinger, Nagel, 
Pantone, Rilecart, theimer és 
X-Rite márkák termékei.
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grimex Magyarország kft.

www.grimex.hu

HatÉkONY nyomtatási  
és feldolgozási RENDsZEREk, 
olyan NYOMDák számára, 
akiknek fontos, hogy  
a NYEREsÉg ne folyjon el  
a termelésben.

a PPDexpo kiállításon, a szak-
ma elvárásait figyelembe véve, 
olyan alacsony befektetést 
igénylő rendszereket mutatunk 
be, melyek ugyanakkor jelentős 
versenyelőnyt nyújthatnak 
partnereinknek.

a NEWBiND a belépőszintű 
Micra ragasztókötő gépét  
mutatja be, amely elsőként  
a piacon saját fejlesztésű zárt 
PuR-ragasztó rendszerrel dol-
gozik, ideális rendszer kis pél-
dányszámokat feldolgozó  
kötészeteknek.

a sMYtH cég F3088 front-  
és oldaladagolású rendszerével 
digitális könyvek cérnafűzését 
oldhatja meg házon belül.

a MatHias BÄuERlE egy 
PrestigeFOlDNEt 52/6 auto-
mata hajtogatógép és egy 
BaCCiOttiNi bígelőgép kom-
binációját mutatja be és egy 
különálló gépet is megtekint-

grimex

hetnek, mely akár 8000 ívet 
dolgoz fel óránként.

a CMC italia megújult és 
kedvezőbb árú Q-Cover One 
keménytábla-készítő rendsze-
rét olyan kötészeteknek ajánl-
juk, akik belépőszintű kötészeti 
feladataikra keresnek eszközt és 
nem ritka az egészen alacsony 
példányszámú megrendelés.

a hullámkarton-feldolgozó 
partnereink a laMiNa és PaMa 
cégek képviselőinek segítségé-
vel ismerhetik meg az újdonsá-
gainkat.

az új aMskY CtcP lemez- 
levilágító gépekről szintén első 
kézből adunk tájékoztatást, és 
igény esetén bemutatót is le 
tudunk szervezni, ill. tájékozód-
hatnak újdonságainkról a flexó 
címkegyártás területéről is. 

további információt  
termékeinkről a www.grimex.hu 
oldalunkon talál!

SZERETNE ÖRÖKRE MEGSZABADULNI 
A REKLAMÁCIÓKTÓL?
Reklamációmentes címkefeldolgozó gépek új generációja 
ABG Omega SRI fl eyeVision címkeellenőrző rendszerrel.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan címkegyártónak, aki tudja, hogy a rekla-
mációmentesítés nem beruházás, hanem biz-
tosítás. Nyílván Önnel is előfordult már, hogy 
regiszterhibás, beállítási selejt vagy ne adj’ Is-
ten festékhiányos címke került a kész tekercsbe. 
A címkegyártás egy összetett folyamat, nem 
lehet minden lépéshez egy őrszemet rendelni!  
Mit szólna, ha lenne egy olyan rendszere, ami-
vel örökre elfelejtheti az ilyen típusú hibákból 
keletkező reklamációit?

HOGYAN NÖVELHETI PROFITJÁT
AZ ABG CÍMKEELLENŐRZŐ GÉPEIVEL? 

Magában egy címkeellenőrző rendszerrel SEHOGY. Egy címkeellenőrző rendszer nem 
a profi t növeléséről szól, hanem annak megtartásáról. Egy minőségi kifogást még 
kompenzálhat árengedménnyel, de ha rossz címke kerül ügyfele kész termékére, 
azt nem csak újból kell gyártani jelentős költségtöbblettel, de akár még kötbért is 
fi zettethetnek Önnel!
Nem lenne megkönnyebbülés, ha végre biztosan tudná előre, hogy a kész termékek 
minőségi probléma nélkül jutnak el ügyfelei kezébe? És ez még nem minden.

Az új Autoslit opció segítségével a kések automatikusan ráállnak a címkeközökre, így drasztikusan 
lecsökkentik az átállási időket, ezzel növelve gépének kapacitását, ami már pénzben is mérhető 
a nap végén.

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat ki többet az áttekercselő gépéből, látogasson el a 
www.grimex.hu/ABGSRI oldalunkra, ahol részletes bemutatót talál a reklamációmentes 

rendszerekről!

MIÉRT VESZÍT PÉNZT MINDEN KISPÉLDÁNYSZÁMÚ 
MEGRENDELÉSEN, AMIKOR AZ ÖN ZSEBÉBEN IS 
MARADHAT AZ EDDIG ABLAKON KIDOBOTT PÉNZ?
Mark Andy Performance fl exó nyomógépek

A hagyományos fl exóipar kihívása a jövőben, hogy hogyan tud megfelelni az egyre 
csökkenő példányszámoknak. Olyan rendszerre van szüksége, ahol a festék- és alap-
anyag-felhasználás, illetve a beállítási idő a lehető legkisebb, azaz a lehető legkisebb 
költséggel jár Önnek egyik munkáról a másikra átállni!

MILYEN AZ  „OKOS” ÜZLET?

Mint címkegyártó, bizonyára Ön is naponta szembesül 
az egyre csökkenő példányszámok okozta problémákkal. 
Árai folyamatos nyomás alatt vannak, ügyfelei folyamatosan 
jobb és jobb árakat várnak el, miközben az alapanyagárak 
megállíthatatlanul emelkednek. Hogyan tudna szembemen-
ni az árral úgy, hogy a meglévő nyereségét sem kell feladnia?

ÖN MIT GONDOL, MEDDIG BÍRJA MÉG 
A VERSENYT A LASSÚ ÁTÁLLÁSOKKAL?

Az ügyfél kegyeiért (pénzéért) folytatott versenyt az esetek 
nagy részében az nyeri, aki a leginkább megközelíti a vevő 
ideális elvárásait. De mi van az elvárt szolgáltatáson túl?

A Mark Andy legújabb Performance szériája segítségével minimalizálhatja indulási 
költségeit, így jelentősen olcsóbban gyárthat versenytársainál minden egyes kispél-
dányszámú munkánál!

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat ki többet címkenyomó gépéből, látogasson el a www.
grimex.hu/performance oldalunkra, ahol részletes bemutatót talál a gyors átállású 

címkenyomó rendszerekről!

Féloldalas hirdetés2.indd   2 2015.03.25.   10:31:49
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Médiaügynökségként képvisel-
jük Ügyfeleinket a stratégia 
kiválasztásától egészen a kam-
pányértékelésig.

szakmai tudásunkat és a 
piacon szerzett tapasztalatain-
kat felhasználva, független 
kutatási adatokra támaszkodva 
alakítjuk ki a leghatékonyabb 
(elérés/kedvező ár) médiameg-
jelenési formákat. semmi sem 
drágább, mint egy jó hirdetés  
a nem megfelelő médiumban. 
a médiapiaci kutatások és a 
vállalkozás marketingcéljainak 
figyelembevételével alakítjuk ki 
a médiamixet. Mennyiségi 

Hs Marketing

www.ledreklamtabla.hu

értékek mellett előtérbe helyez-
zük a minőségi alapelveket is 
(image, médium, elhelyezés 
stb). Mely médiákban hirdet  
a konkurencia? Honnan infor-
málódik a célcsoport? a Hajas 
média ezen és hasonló további 
kérdések mentén kutatja a piaci 
helyzeteket, állítja össze a leg-
optimálisabb stratégiát. Ehhez 
hozzá tartozik a médiumok 
értékelése, ahogyan a konku-
rencia aktivitásainak megítélése 
és a célcsoportra jellemző mé-
diahasználati szokások és ten-
denciák is.

grup transilvae kft.

www.transilvae.ro/en 

a grup transilvae kft., mint az 
Mgi Digital graphic techno-
logy magyarországi forgalma-
zója több megoldást kínál  
a digitális nyomtatásban és 
végfeldolgozásban. Például  
a sikeres és megbízható Meteor 
DP8700 Xl+ digitális nyomda-
gép különböző méretet és 
anyagot is könnyen kezel (pl. 
műanyag). ugyanakkor az 
egyedülálló JEtvarnish 3D vég-
feldolgozó 3D hatást ér el egy 
menetben, szelektív uV-lakko-
zással. a szintén új iFoil egység 
teljesen digitális vezérlésű fóliá-
zó modul, változó adatok keze-
lésére is alkalmas (pl. aranyfó-
lia). a világszínvonalú Mgi 
termékekhez szakképzett helyi 
technikusainkkal gyors és szak-
szerű támogatást biztosítunk. 

további információk  
honlapunkon:  
www.transilvae.ro/en/  
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Heidelberg 
Magyarország kft.

www.hu.heidelberg.com

a Heidelberg csoport világszer-
te 250 székhelyen működve 
nyújt megoldásokat a legkülön-
félébb nyomtatási eljárásoktól a 
továbbfeldolgozási folyamatokig. 

a Heidelberg Magyarország 
kft. a Heidelberg Osteuropa 
Vertriebs-gmbH száz százalé-
kos leányvállalataként működ-
ve szolgálja ki a nyomdaipari 
vállalkozások igényeit, a cég 
termékskálája a gyártási folya-
matok egészére kiterjed. 

Célunk, hogy minden vevőnk 
saját igényeinek megfelelő, 
testreszabott megoldást kapjon. 

a Heidelberg Magyarország 
kft. úgy követi a vevők egyedi 
igényeit, hogy modulárisan 
kiépíthető megoldásokat kínál 
az előkészítéstől a továbbfel-
dolgozásig, egy terméktől  
a teljes munkafolyamatig.  
Mindezt szakmai tanácsadással 
és teljes körű szervizszolgálta-
tással támogatva nyújtjuk ügy-
feleinknek, hogy a márkanév 
iránti bizalmat mindenkor 
megőrizhessék.

Heinz Bühnen kft.

www. aerfast.hu

a Heinz Bühnen kft. 1993 óta 
képviseli Magyarországon  
a professzionális rögzítéstech-
nikai eszközöket és anyagokat 
az ipar és a csomagolástechnika 
számára.

kínálatunkban szerepelnek  
a profi tűző- és szegezőszerszá-
mok, légtechnikai berendezé-
sek, hotmelt ragasztóberende-
zések és ragasztóanyagok.

kizárólagosságot élvezünk  
az alábbi márkáknál: 
  senco, Max, aerfast, kihlberg 

szegezők és tűzőgépek,
  Bühnen ragasztástechnikai 

eszközök és ragasztók.

kínálatunkban szerepel a be-
rendezések értékesítése és szer-
vizelése, tűzőkapcsok, ragasz-
tóanyagok értékesítése, 
szaktanácsadás.

Nordson, Dynatec, Robatech 
berendezésekhez kompatibilis 
alkatrészeket szintén forgalma-
zunk.

1191 Budapest, Üllői út 206.
+36 30 943 2531;  
+36 1 445 0660
info@aerfast.hu
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az akár 25 cm tárgymagasságú 
tárgyak minőségi nyomtatására 
alkalmas Eagle táblanyomtató 
család 60 cm széles modelljét, 
valamint kistestvérét, a Beled 
nyomtatót is üzembe helyezzük; 
a filmnyomtatásra EPsON 
nyomtató és a studioRiP  
egyedülálló kombinációját;
az ofszetnyomdák számára  
a Close loop rendszerű festéke-
zéskontrolláló DiPs rendszert.
   

Cégünk nyomdák számára 
kínál megoldásokat. Fő tevé-
kenységünk a FuJi ofszetleme-
zek, segédanyagok, berendezé-
sek forgalmazása a Heidelberg 
Magyarországgal kialakult szo-
ros együttműködés keretében.
Erős üzletágunk a CtP-beren-
dezések forgalmazása, üzembe 
helyezése, szervizelése. 
Öt technikusunkkal, több mint 
15 éves tapasztalattal állunk 
partnereink rendelkezésére. 
Használt gépek felkutatásával, 
behozatalával, üzembe helye-
zésével igyekszünk megfelelni  
a piaci elvárásoknak. 
a kiállításon bemutatjuk 
az analóg klisével dolgozó  
Digiflex flexo CtP gépet, egy 
agi vizes rendszerű klisékimo-
sóval; az axxis talon digitális 
címkenyomtatóját; 

Hesse trade kft.

www.hessetrade.com

Hesse TradeHesse Trade

a HERa-FlEX kft. célja, hogy  
a nyomda- és csomagolóipar 
folyamatosan növekvő ágát,  
a flexó nyomtatási piac szerep-
lőit szolgálja ki széles körben 
minőségi alap- és segédanya-
gokkal. 

Úgy véljük, hogy az iparág-
ban jól ismert néhány beszállí-
tói márka mellett folyamatosan 
nőnek fel olyan gyártók, akik 
kiváló minőségű termékeikkel, 
rugalmas szállítási konstrukcióik-
kal és versenyképes áraikkal 
lehetőséget kínálnak a változás-
ra képes vállalkozások számára 
a hatékony és nyereséges mű-
ködésre. Cégünk az általa  
képviselt, illetve forgalmazott 
termékekhez széles körű ta-
nácsadói támogatást nyújt, 

HERa-flEX kft. 

www.heraflex.hu

melynek záloga szakembereink 
sok-sok éves tapasztalata  
a hazai és külföldi flexópiacon.

Vezető termékünk az olasz 
Eston Chimica festékgyár ter-
mékcsaládja, melynek kizáróla-
gos képviseletét látjuk el mind 
a magyar, mind a szomszédos 
országok piacán. további ter-
mékeink között megtalálhatóak 
ragasztók, anilox-tisztítók,  
rákelek stb.
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Horizon gmbH

www.horizon.de

a Horizon gmbH vezető világ-
piaci pozíciót tudhat magáé-
nak innovatív megoldásaival  
a  nyomdai feldolgozás minden 
területén: összehordás, irkafűzés, 
hajtogatás, bígelés, ragasztókö-
tés,vágás, fóliázás és stancolás.

a Horizon rendszerei kitűn-
nek erős felépítésű, pontos és 
rendkívül rövid átállási idővel 
rendelkező gépeikkel. szinte 
nem létezik makulatúra és  
a saját fejlesztésű „tOuCH&-
WORk”-technológia különle-
gesen kényelmes és egyszerű 
kezelést tesz lehetővé.

a Horizon gépeket úgy ter-
vezték, hogy minden munkát 
jövedelmező módon dolgozza-
nak fel – egy példánytól az ipari 
termelési mennyiségig. Ezáltal 
ideálisan alkalmasak a nyomda-
ipar aktuális kihívásainak való 
megfelelésre.

Magyarország egészére kiter-
jedő szervizszolgálat biztosítja  
a mindenkori kompetens  
tanácsadást és megbízható 
szervizszolgáltatást.

HorizongmbH

horizongmbh

Hoffmann kft.

www.hoffmannkft.hu 

a Hoffmann kft. több mint 
húsz éve szolgálja ki a magyar-
országi csomagolóeszköz- 
nyomdákat minőségi segédanya-
gokkal, gépekkel, berendezésekkel, 
és nyújt megbízható értékes 
tanácsadást és technológiai 
ismereteket.

Budaörsi telephelyünkről 
raktárról szállítunk ki nyomó-
forma-készítéshez Flint fotopo-
limer lemezeket, tesa és Biessse 
kliséragasztókat, Rotec sleeve- 
eket, apex raszterhengereket, 
giDuE keskenypályás  
nyomógépeket, ist uV-szárító 
rendszereket, ist lepárló- és 
tisztítóberendezéseket, Bst 
eltromat pályaszabályozó  
és megfigyelő rendszereket.

kiváló kapcsolatot ápolunk  
a csomagolóeszköz-nyomatás 
összes hazai szereplőjével,  
kis családi vállalkozásoktól in-
dulva a nagy multinacionális 
vállalatcsoportok hazai üzemei-
vel egyaránt.

kiemelt terület a keskenypá-
lyás flexónyomtatás. Büszkék 
vagyunk magyar partnereink, 
vevőink sikerére, amit az álta-
lunk szállított gépekkel, anya-
gokkal érnek el nap mint nap. 

2040 Budaörs, kötő u. 9.
+36 23 420 245
Fax: +36 23 421 854
+36 20 317 8555
info@hoffmannkft.hu   
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kajári és fia 
csomagolóanyag 
gyártó kft.

www.kajarikft.hu

Vállalkozásunkat polipropilén 
fólia feldolgozására hoztuk 
létre 1991 októberében. alapja 
az a felismerés volt, hogy  
a polipropilén fólia korszerű, 
esztétikus csomagolóanyag, 
kitűnő aromazáró tulajdonság-
gal. sokéves hazai és nemzet-
közi szakmai tapasztalat és 
gyakorlat birtokában az évek 
során nyomtatott és natúr 
BOPP-ből, cPP-ből és PP kristály-
fóliából oldal- és háthegesztett 
tasakok, valamint a modern 
csomagológépek kiszolgálására 
alkalmas tekercsfóliák gyártásá-
ra specializálódtunk. az elmúlt 
húsz év fejlesztései során több-
rétegű aroma-, gáz-, illetve 
vákuumzáró vagy mikroperfo-
rált (légáteresztő) csomagoló-
fóliákat is előállítunk.

a folyamatos technikai és 
technológiai fejlesztések nyomán 
mára egy modern, korszerűen 
felszerelt, kulturált környezet-
ben elhelyezkedő, széles tevé-
kenységi körrel, magas elméleti 
és technikai tudással rendelke-
ző gyárat üzemeltetünk.

Vevőink egyedi igényeinek 
magas szintű, pontos kiszolgá-
lását kitűnő szakmai képzett-
séggel rendelkező, elhivatott 
munkatársainkkal együtt vé-
gezzük.

 

 

jura trade kft.

www.jura.hu

a Jura csoport szakembergár-
dája 1988 óta dolgozik együtt. 
1990 óta foglalkozik színes 
nyomdai előkészítő rendszerek 
fejlesztésével, telepítésével és 
szervizelésével. 

a kilencvenes évek elejétől 
kezdve a kodak (korábban 
scitex, Creoscitex, Creo) pre- 
press berendezéseinek hivata-
los magyarországi forgalmazója.

közel két évtizede szállít a 
bankjegy- és magas biztonsági 
nyomatokat előállító nyomdák 
részére ilyen termékek előállítá-
sára szolgáló speciális grafikai 
munkaállomásokat, nyomdai 
előkészítő rendszereket. Nem-
zetközi piaci sikerét jelzi az  
a több mint száz cég, amely 
megelégedéssel használja  
tervező szoftvereit és egyéb 
rendszereit világszerte.

Megszemélyesítő eljárása  
a különféle személyi dokumen-
tumok biztonságos megszemé-
lyesítésére terjed ki. Ez a Jura 
trade kft. szabadalommal védett 
iPi™ (invisible Personal infor-
mation) technológiáján alapul.

a PPDexpo kiállításon saját 
standon állít ki a Jura, mint  
a kodak grafikus kommuniká-
ció csoport termékeinek  
magyarországi forgalmazója.

Kiemelt termékek: kodak 
sonora XP környezetbarát, vegy-
szeres hívás nélküli termó ofszet 
nyomólemez, környezetbarát 
400 xlo termólemez-kidolgozó 
rendszer, kodak achieve termó 
CtP, mely a kis nyomdák számá-
ra került fejlesztésre,  kodak 
Magnus és kodak trendsetter 
termó CtP berendezések,  kodak 
Prinergy munkafolyamat-vezérlő 
új 6.0 verziója,  kodak insite 
prepress portál, kodak Preps 
szoftvercsomag, kodak NexPress 
színes digitális nyomógép ötödik 
nyomóművének speciális alkal-
mazásai, kodak Flexcel NX flexó 
formakészítés, kodak stream 
inkjet technológia.
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keményfém kft.

www.kemenyfem.hu 

 24 éves sikeresen működő cég
 1000 m² telephely
 25 munkatárs
 30 év szakmai tapasztalat
 1200 ügyfél 
 több mint 30 éves élezési 
tapasztalat 
 13 féle élező berendezés 
 10 500 élezett kés 
 bármilyen anyagminőség 
megmunkálása:   
 nyomdaipari, faipari-, 
fémipari kések
 kések házhoz szállítása
 szerviz, karbantartás, 
áttelepítés, installálás
 Horizon kötészeti gép 
szakszerviz

 schneider senator vágógép 
szakszerviz
 egyéb nyomdaipari berende-
zések szervizelése
 2700 szervizelt gép
 246 500 forgalmazott termék
 13 képviselt márka
 vágógépek, perifériák
 kötészeti rendszerek, kötészeti 
gépek, táblakészítő gépek,  
 dobozkészítő rendszerek
 utófeldolgozó rendszerek
 szállítószalag-rendszerek, 
spénszállító szalagok
 stancolóautomaták, papír-
fúrók, ragasztózó gépek

keskeny Nyomda

www.keskenynyomda.hu

K E S K E N Y N Y O M D A

a keskeny Nyomda az 1990-
ben alapított családi vállal- 
kozásból lett a nyomdaipar 
élvonalába tartozó, több  
mint 200 fős üzem, melynek 
szolgáltatásai csúcsminőséget 
és egyedi megoldásokat garan-
tálnak, hatékony gyártással.
Folyamatos technológiai fej-
lesztéseinek eredményeként  
a csomagolóanyag-gyártás 
területén is meghatározó szere-
pet tölt be a hazai és európai 
piacon egyaránt.

Termékek
a hagyományos nyomtatott 
termékpalettán kívül kozmeti-
kai termékek, italok, élelmisze-
rek, csokoládé és gyógyszerek 
csomagolása a tervezéstől  
a kivitelezésig.

Technikai háttér
Nyomógépek széles skálája 
teszi lehetővé kisebb és na-
gyobb példányszám gazdasá-
gos gyártását, felületkezelése-
ket nyomtatással egy 
menetben (uV-lakk, hibrid 
effekt uV-lakk, cold foil,  
struktúra dombor).
a csomagolóanyagok stancolá-
sa, gépi ablakozása, braille- 
domborítása, 4-6 pontos ra-
gasztása helyben történik.

Minőség/Tanúsítványok
az isO 12647-2 tanúsítvány és 
color management system 
segíti a nyomtatási folyamato-
kat. FsC és PEFC tanúsítvány. 
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lamitrade kft.

www.lamitrade.hu

a lamitrade kft. a PPDexpo  
kiállításon is a már tőle megszo-
kott módon a kis- és közepes 
nyomdák kötészeti megoldá-
sait szeretné bemutatni. külö-
nös tekintettel arra, hogy né-
hány beszállító az idén is új 
termékkel jelent meg, amit  
a lamitrade kft. is megmutat. 
ilyen a ragasztókötő gépek 
közül a kívül és műszaki tartal-
mában belül is megújult hot-
melt és PuR ragasztókötő gé-
pek, illetve a füzetkészítő 
rendszerek közül egy füzet- 
gerinc-megmunkáló gép. 

az újdonságokon kívül a már 
bevezetett kötészeti berende-
zések és fogyóanyagok is elér-
hetőek az ügyfelek számára. 
Fóliázógépek, laminálók, vágó-
gépek, bígelők, perforálók, 
spirálozók, füzetkészítők, hajto-
gatók, illetve lamináló filmek, 
fóliák, spirálok, ragasztók.

lamitrade kft.
1152 Budapest, 
szentmihályi út 171.
tel: +36 1 920 0110

konica Minolta 
Magyarország kft. 

www.konicaminolta.hu
 

a konica Minolta Magyaror-
szág kft., mint az irodatechni-
kai és a digitális nyomdaipari 
rendszerek piacának, valamint  
a dokumentumkezelés és az 
optimalizált nyomtatási szol-
gáltatások területének egyik 
meghatározó szereplője idén 
egy élményekkel teli környe-
zetben várja az érdeklődőket 
a PPDexpo kiállításon. Partne-
reink, vendégeink zenés ten-
gerparti hangulatban, kötet-
len beszélgetés keretein belül 
ismerkedhetnek meg szak-

embereink által a legújabb 
technológiáinkkal és az üzleti 
folyamatokat támogató szoft-
veres alkalmazásainkkal.  
Professzionális megoldásaink 
révén célunk, hogy ügyfeleink-
kel közösen, mindenkor meg-
feleljünk a legmagasabb  
nyomdaipari elvárásoknak. 
Jöjjön el, helyezze magát ké-
nyelembe a konica Minolta  
standján! És ismerje meg  
a megoldásaink által nyújtott 
előnyöket!

Bizhub PRESS C1100 Bizhub PRESS 2250P

konica-minolta-business- 
solutions-hungary
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valamint a beüzemelést köve-
tően folyamatos szaktanács-
adással, háttértámogatással 
segítjük ügyfeleinket. 

Szolgáltatásaink:
  EPsON és MiMaki széles- 

formátumú nyomtatók és 
fóliavágók,

  EFi RiP szoftverek, Color 
Management, kalibrálás,

  tecco nyomathordozó 
médiák, proof papírok,  
fotópapírok,

  triangle alkternatív tinták, 
lakkok, utántöltő rendszerek 
és alkatrészek,

  Bubblefree és kala kasírozó 
és lamináló gépek,

  oktatás, workshop,
  házhoz szállítás, support. 

az lFP center kft. több mint  
15 éves szakmai múlttal rendel-
kezik proof-, fotó-, valamint 
produkciós és dekorációs 
nyomtatórendszerek üzembe 
helyezésében. Mára az lFP 
center Magyarország megha- 
tározó szélesformátumú nyom-
tató- és alapanyag-forgalmazó-
ja. Elsőként lettünk az EPsON 
„Pro graphic specialist” part-
nere. Ügyfeleink a legújabb 
szélesformátumú technológiá-
kat, valamint professzionális  
RiP szoftvereinket és Color 
Management rendszereinket 
ismerhetik meg. 

segítünk kiválasztani, opti-
malizálni és a mindennapi 
munkafolyamatba illeszteni  
a berendezéseket. Helyszíni 
telepítéssel és betanítással, 

lcM stanc kft.

www.lcm.hu

a technológia és a géppark 
teljesen azonos a világ legfejlet-
tebb piacain alkalmazottakkal. 
a legkorszerűbb automata 
kimetsző gépekkel felszerelt, 
nagy csomagolóeszköz-gyártó 
cégek igényeit is kielégítjük,  
de gyártunk az autóipar,  
a műanyagipar és a szigetelő-
ipar részére is. 

szerszámaink nagy pontos- 
ságúak és tartósak, CaD-CaM 
rendszerrel tervezünk és gyár-

tunk. Értékeink: rövid szállítási 
határidő, folyamatos kommu-
nikáció a vevőkkel, megbízha-
tóság, isO 9001 minőség- 
biztosítási rendszer, szakmai 
tanácsadás.

Elérhetőségeink:
E-mail: lcm@lcm.hu
telefon: +36 1 278 5120
Fax: +36 1 425 4239
telephely: 1222 Budapest, 
gyár utca 15. H2-es épület
  

az lCM stanc kft. Magyar- 
ország legnagyobb szerszám-
készítő vállalkozása, melynek 
szakmai múltja több mint  
húszéves. 

lfP center kft.

www.lfpcenter.com 

lFPcenter
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manroland 
Magyarország kft.

www.manroland.hu

www.nyomdasegedanyag.hu

a manroland Magyarország 
kft. segít Önnek, ha ofszet 
nyomdagép vagy kötészeti 
berendezések, illetve nyomdai 
segédanyagok után érdeklődik.
Emellett pótalkatrészeket szál-
lít, szervizszolgáltatást és egyéb 
nyomdai tanácsadást nyújt. 
Fő termékei az íves és tekercses 
ofszet nyomdagépek,  
valamint digitális rendszerek  
az újságnyomtatás, a kereske-
delmi nyomtatás és a csomagoló- 
anyag-gyártás számára. 
a manroland Magyarország 
kft. a Manroland sheetfed 
gmbH magyarországi kereske-
delmi képviselete. a Manroland 
sheetfed a világ egyik vezető 
ofszet nyomógép gyártója.  
a cég saját leányvállalatokkal 
rendelkezik a világ több mint 
40 országában, melyek lefedik 
Európát, ázsiát, Észak- és 
Dél-amerikát és ausztráliát.

a 168 évvel ezelőtt a legkivá-
lóbb német műszaki hagyomá-
nyokra alapozva megalakult 
Manroland neve ma a minő-
ség, a pontosság és a magas 
fokú megbízhatóság szinoni-
májává vált az ofszetnyomtatás 
területén. a Manroland sheetfed 
a magánkézben lévő langley 
Holdings plc brit mérnöki cso-
port 100%-os tulajdona, mely 
több iparág és kereskedelmi 
folyamat számára gyárt kulcs-
fontosságú beruházási javakat.

a manroland Magyarország 
kft. képviseli hazánkban az 
augsburgi székhelyű manroland 
web systems gmbH-t is, mely 
az eladások értékét tekintve  
a legnagyobb tekercsofszet 
nyomdagépgyár a világon.

keresse fel az ország első 
nyomdaipari webáruházát!
www.nyomdasegedanyag.hu

likor
 
www.promotional-clocks.eu 
www.clockor.eu 

Nyugat-lengyelországi cégünk 
gyárt és szükség esetén felszerel 
promóciós faliórákat.
annak érdekében, hogy meg-
rendelőink igényeit maradékta-
lanul kielégíthessük, minden 
megrendelést egyedileg keze-
lünk, és a megrendelői elképze-
lés szerint kivitelezünk.

Sikerességünk magyarázata: 
  számunkra nem létezik telje-

síthetetlen feladat és közepes 
minőség.

  Rövid a kivitelezési, szállítási 
idő.

  az órákat sokféle anyagból 
gyártjuk: pl. alumíniumból, 
üvegből, műanyagokból, 
PVC-ből, mdf-ből, rétegezett 
enyvezett falemezből, rostos 
félterméket tartalmazó ma-
gas grammsúlyú kartonból, 
dibondból. 

  Olyan képlékeny anyagokból, 
mint PVC, akrilüveg, egészen 
különleges órákat tudunk  
előállítani.

  Megrendelőinknek egészen 
különleges színeket tudunk 
ajánlani az órákhoz, keretek-
hez és dobozokhoz.

  óráink folyamatos és szaka-
szos kijelzésű, kvarcmeghaj-
tású és rádióvezérelt megol-
dásúak is lehetnek.

  a mutatók különleges ala-
kúak és különböző színűek is 
lehetnek.

Bármely megrendelőnk  
bármilyen különleges igényeit is 
teljesíteni tudjuk.

likor.poland
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NOEX spólka ograniczona 
odpowiedzialnościa sp.k.

www.noex.com.pl

a NOEX műanyag termékek 
olvadék fröccsöntő eljárással 
történő gyártására specializáló-
dott. a P.O.s anyagok olyan 
változatainak az alkalmazásába 
vagyunk szakértők, mint a mű-
anyag, üveg, lED világítású és 
lCD pénztári eszközök. 

kínálatunkban megtalálha-
tóak a bárfelszerelések, a wobb-
lerek és a standok is. kapacitás-
sal rendelkezünk különféle 
projektek, dizájn fröccsöntők, 
illetve megrendelőink elképze-
lése szerinti egyéb termékek 
sorozatgyártására is. a NOEX 
előnyei a magas minőségű 
modern dizájn termékek előállí-
tásában jelentkeznek legin-
kább.

további információkkal kész-
séggel állunk megrendelőink 
rendelkezésére. Várjuk megke-
resésüket a B22-es standon.

Metripack kft.

www.metripack.hu

a Metripack kft. csomagoló-
gép-gyártással, ezen belül 
egyedi célgépek gyártásával 
foglalkozik. Cégünk több éves 
szakmai tapasztalattal rendel-
kezik, hazai és külföldi viszony-
latban egyaránt. a folyamato-
san bővülő igények által 
haladunk a korral, használjuk  
a modern gépipari fejlesztések 
előnyeit, ügyfeleink megfelelő 
kiszolgálása érdekében.
Nyitottak vagyunk bármilyen 
egyedi kialakításra, alkalmaz-
kodva az igényekhez, illetve  
a beüzemelési terület adottsá-
gaihoz.

Főbb profilunk:
  egyedi szállítószalagok 

gyártása,
  szállítószalagok címkézőkkel 

és/vagy tintasugaras nyomta-
tókkal egybeépítve,

  vonalkód- és címkenyomta-
tók forgalmazása és szervize-
lése,

  címkéző gépek és különleges 
címkézési feladatok megol-
dása,

  öntapadós címkék lézeres 
kivágása,

  tintasugaras és lézeres jelölés-
technika,

  kellékanyag-ellátás.
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Nyomda- és Papíripari 
szövetség

www.fedprint.hu
www.bph.hu

szövetségünk 1991 óta meg-
határozó szervezete a magyar 
nyomda- és papíriparnak.  
Európában egyedülálló módon 
nemcsak nyomdák, de papír-
gyárak és a legnagyobb nyom-
daipari beszállítók csatlakoztak 
szervezetünkhöz. Büszkék va-
gyunk rá, hogy tagvállalataink 
sikeres, prosperáló cégek,  
melyek a legszigorúbb uniós 
elvárásoknak is megfelelnek. 
Nyomdai tagjaink adják évről 
évre az összforgalom 50 száza-
lékát.

szövetségünk a folyamato-
san változó igényekhez igazod-
va széles körű szolgáltatásokat 
nyújt tagjai számára, de felada-
tának tekinti az ágazat érdekei-
nek védelmét és a több száz 
éves nyomdászhagyományok 

ápolását. Fő célkitűzésünk, 
hogy szervezetünk különleges 
ismereteit és lehetőségeit ki-
használva tagjaink számára 
olyan szolgáltatásokat nyújt-
sunk, melyek hozzájárulnak 
versenyképességük meg- 
őrzéséhez és hosszú távú  
fejlődéséhez.

1991. óta tagja vagyunk az 
intergrafnak, melynek révén 
közvetlenül is bekapcsolódha-
tunk az európai vérkeringésbe.

szövetségünk nyitott minden 
magyarországi nyomdaipari 
vagy a nyomdaiparral szoros 
kapcsolatban álló cég vagy 
szervezet előtt. a tagsági vi-
szony létesítésének feltételeiről 
részletesebb információk  
a www.fedprint.hu oldalon 
találhatók.

Nyomda-technika kft.

www.nyt.hu

a Nyomda-technika kft. 1991 
óta áll a nyomda-, csomagoló-
ipari és egyéb vállalkozások 
szolgálatában.

 Nyomdagépszervizünk 
vezető vállalkozás az új és hasz-
nált nyomdaipari berendezések 
üzembe helyezésében, karban-
tartásában, áttelepítésében és 
leszerelésében, legyen az Ma-
gyarországon vagy külföldön. 
Nyomdagépszervizünk vállalja 
régebbi nyomógépek felújítá-
sát, javítását.

Energetikai-légtechnikai 
szervizünk elsősorban a papír-, 
csomagolóipar és a nyomdák 
számára gyárt és kivitelez egye-
di festékellátó rendszereket, 
illetve papírhulladék-elszívó 
rendszereket, és komplett meg-
oldásokat kínál a hulladékgyűj-

tés és -feldolgozás gazdaságos 
megoldására. a beruházások-
nak köszönhetően már a lég-
technikai elemek és berendezé-
sek legnagyobb részét saját 
magunk gyártjuk műhelyünk-
ben, és folyamatosan korszerű-
sítjük a meglévő és működő 
hulladékelszívó rendszereinket 
is. Mind a mai napig több mint 
200 egyedi gyártású rendsze-
rünk működik országszerte, 
illetve a környező országokban 
egyaránt.

kereskedelmi irodánk kopó 
alkatrészek és nyomtatási se-
gédanyagok kereskedelmével 
foglalkozik, mely főként  
a nyomdaiparban használatos 
vágóléceket, szívógumikat, 
vágógépkéseket és vegyszere-
ket foglalja magában.
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Nyomdaker kft. 

www.nyomdaker.hu

Mindent egy helyen  
a Nyomdakertől!

a Nyomdaker kft. több mint 
két évtizede a reklámdekorá- 
ciós és digitális nyomtatási piac 
vezető importőr-nagykereske-
dő szereplője, a Mimaki digitá-
lis ipari nyomtatási megoldá-
sok  magyarországi forgal- 
mazója.
a cég kínálatában a szélesfor-
mátumú digitális nyomtatási 
megoldások, a nyomtatási és 
reklámdekorációs anyagok,  
alumínium display-szerkezetek, 
mobil prezentációs és POs- 
eszközök mellett a kivitelezés-
hez szükséges szerszámok, 
eszközök, festékek és vegysze-
rek széles választéka található.
a Nyomdaker kft. kiemelkedő 
színvonalú konzultációs és 
gépszerviz-szolgáltatással áll 
partnerei rendelkezésére.

 szélesformátumú oldószeres 
(solvent), latex, és uV-lED 
nyomtatók
 Oldószeres nyomtató-
vágógépek (címke és matrica)
 síkágyas uV-lED nyomtatók
 textilnyomtatók
 Fotónyomtatók
 laminálógépek, hőprések
 akril, habosított PVC, poli-
karbonát, polietilén táblák
 Plotterfóliák, 3D fóliák
 Nyomtatható anyagok, fóliák, 
filmek, papírok, ponyvák,  
épülethálók
 Display-szerkezetek, mobil 
prezentációs és POs-eszközök
 Világítótábla-szerkezetek
 lED-panelek, szalagok és trafók
 szerszámok, dekorációs 
eszközök, szerszámgépek
  ipari ragasztók, tépőzárak
  tinták, festékek
  Felületkezelő anyagok

nyomdaker

Omnipack  
Első Magyar csomagolás-
technikai klaszter

www.omnipack.hu 

28 cég összefogásából alakult 
akkreditált innovációs klaszter. 
stratégiai szövetségünk alapja 
a konkurenciamentesség, mely 
lehetőséget biztosít a nyílt kö-
zös piacfejlesztési munkára. 
klaszterünk három szekcióban 
végzi operatív tevékenységét. 
1. klassz-tér klub: ami elsősor-
ban egy nyitott üzleti kapcso-
latépítő tevékenységet folytat. 
2. gyártók és szolgáltatók szek-
ciója, akik a csomagolástechni-
ka minden szakterületét felölelő 
vállalkozások csoportja.  

3. Vevői szekcióba csoporto- 
suló tagjaink átveszik, felhasz-
nálják a gyártó és szolgáltató  
tagok termékeit! 
klaszterünk közös tevékenysé-
ge által számtalan költségcsök-
kentő lehetőség adódik, amit 
folyamatosan alkalmazunk és 
használunk ki. Ezek részben 
marketingterület, részben piac-
behozatal és rendszerbeszállí-
tás, részben pénzforgalmi költ-
ségek csökkentése. 
paradigmaváltás a csomago-
lástechnikai kiszolgálásban 
Gazdaságosabban
  Csomagolástechnikai audit
  informatikai és termékazono-

sítási támogatás
  Beszállítói innováció és k+F 

támogatás
  Pénzügyi szolgáltatások
Szebben
  Csomagolóanyag és design-

tervezés

  Marketing és piacra helyezés 
(POs, hostes, bemutatók stb.)

Hatékonyabban
  gépgyártás, gépkereskede-

lem, műszaki fejlesztés
  technológiai tervezés, 

fejlesztés
  Merevfalú, flexibilis, speciális 

és kiegészítő csomagoló-
anyagok és eszközök

Környezettudatosan
  komposztálható anyagok 

(Pla, tPs, PVa stb.)
  környezetbarát technológia

Huszonnyolc  cég áll az Ön 
rendelkezésére, hogy verseny-
képessé tegye Önt a csomago-
lástechnikai folyamat bármelyik 
fázisában! ismerje meg tagjain-
kat honlapunkon!
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Cégünk folyamatos beruházá-
sai azon célkitűzésünket követik, 
hogy partnereinknek testresza-
bottan a flexó csúcstechnoló-
giáit kínáljuk. Önök immár 
igényeik alapján választhatnak, 
hogy a megrendelt nyomófor-
mákat kodak Flexcel NX tech-
nológiával, HD Flexóval,  
DuPont Cyrel Digiflow techno-
lógiával és Pixel+ opcióval 
avagy digitális technológiával 
kérik legyártani, melyhez szá-
mos gyártó különböző lemezei 
állnak rendelkezésre.

többszintes ellenőrzés hiva-
tott biztosítani a hibák minima-
lizálását, mivel mindenkori 
elsődleges célunk megrende-
lőink folyamatos elégedettsé-
gének biztosítása.

Plastex spol. s. r. o.

www.plastex.sk

a Plastex spol. s r. o. 1993-as 
megalapítása óta foglalkozik 
nyomóforma-készítéssel flexó-
nyomtatáshoz. több mint húsz 
év előremutató technológiai 
fejlesztése garantálja a legjobb 
minőséget megrendelőink 
részére. Cégünk gyártási folya-
matainak lépései megfelelnek 
az isO 9001:2008 tanúsítvány 
szabványainak. kiemelt hang-
súlyt fektetünk a partnereinkkel 
folytatott kommunikációra, és 
rendkívül fontosnak tartjuk  
a flexibilitást, illetve a gyors 
szállítási határidőket. Nyomdai 
előkészítő stúdiónkban minden-
nap 11 operátor áll az Önök 
rendelkezésére, többévnyi 
flexós tapasztalattal a hátuk 
mögött. a nyomóformagyártás 
két csúcsteljesítményű gyártó-
soron történik több műszakban. 

partners kft.

www. partners.hu

az idén 25 éves partners kft. 
csomagolástechnológiai és 
nyomdapiari berendezések és 
szoftverek forgalmazásával, 
üzembe helyezésével foglalko-
zik. korszerű és hatékony meg-
oldásokat kínálunk a strukturális 
és grafikai tervezéshez, a csoma-
golástechnológiához, az ofszet- és 
flexónyomtatáshoz kapcsolódó 
előkészítési és utófeldolgozási 

feladatokhoz. Megoldási javas-
latainkhoz a teljes technológiai 
folyamat eszközeit szállítjuk, 
emellett partnerek vagyunk az 
optimális konfiguráció kiválasz-
tásától kezdődően a szoftverek 
és berendezések üzembe helye-
zésén és betanításán keresztül  
a rendszer folyamatos és haté-
kony működtetéséhez szüksé-
ges technológiai tanácsadásban 
és a folyamatos terméktámoga-
tásban is. a szakterület világ-
szerte vezető gyártóit és márkáit 
képviseljük, így beszállítóink 
közé tartozik az Esko – a hazai 
piacon jól ismert és méltán nép-
szerű termékeivel, mint pl. az 
artiosCad strukturális tervező 
szoftver, az artPro Package, 
Deskpack prepress szoftverek, 
kongsberg kivágó asztalok,  
CDi digitális flexó nyomó- 

formakészítő berendezések,  
a DuPont – minőségi foto- 
polimer kliséivel és lemezkidol-
gozó berendezéseivel, a tkM 
Meyer – forradalmian új raszter-
henger-tisztító folyadékával, 
kiváló minőségű rákelkéseivel, 
az adobe – népszerű grafikai 
tervező szoftvereivel, a Hassel- 
blad – felülmúlhatatlan, profesz-
szionális fényképezőgépeivel. 
Ügyfeleink között találhatók  
a legnagyobb csomagolóanyag- 
gyártók, de partnerei vagyunk  
a kisebb csomagolóipari, s&D 
cégeknek, nyomdáknak és stú-
dióknak is. Felkészült kollégáink 
segítségével minden partnerünk 
számára rugalmas, gyors és 
szakszerű szakmai támogatást 
és kiemelkedő szervizszolgálta-
tást biztosítunk. keressen min-
ket a PPDexpo kiállításon.
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Plotter service kft.

www.plotterservice.hu

a Plotter service kft. 2002 óta 
foglalkozik Roland dekorációs 
berendezések forgalmazásával. 
kínálatunkban jelen vannak a 
vágógépek, nyomtatók, nyom-
tató/vágók, gravírozók és 3D 
gépek is.

a cég nem csupán a gépeket 
adja ügyfeleinek, hanem fon-
tosnak tartja, hogy azoknak  
a használatát megkönnyítse, 
ezért a gép ára minden esetben 
tartalmaz egy szolgáltatáscso-
magot is. 

Ezek a következőek: helyszín-
re szállítás, üzembe helyezés, 
betanítás, folyamatos termék-
támogatás.

a vásárlóinkkal kialakított 
folyamatos jó viszonynak kö-
szönhetően ma már ügyfeleink 
nagy része visszatérő partner, 
vagy meglévő ügyfél ajánlása 
alapján érkezik.

Fontosnak tartjuk az interne-
ten való rendszeres jelenlétet.  
a weboldalunkon – Magyaror-
szágon egyedüli Roland-forgal-
mazóként – nemcsak a termé-
kek tulajdonságairól, hanem 
áráról is tájékozódhat. Hírlevél-
küldő rendszerünkbe feliratkoz-
va az elsők között értesülhet  
az új gépekről, akciókról.  
a Youtube-on lévő csatornán-
kon (plotterservice) oktató és 
termékbemutató videóinkból 
tájékozódhat. a Facebookon 
érdekességeket talál nálunk  
a Roland világából.

1037 Budapest, Zay u. 3
tel.: 06 1 430 0138 
Fax: 06 1 430 0139
Mobil: 06 20 424 6646

mely a modern nyomdaipar 
világában elkerülhetetlen té-
nyezővé vált. a colormanage-
ment.hu csapata teljes körű 
szolgáltatásokat nyújt a grafikai 
és fotóstúdióktól egészen  
a kis- és nagy nyomdákig  
a színhelyes kalibrációk, mun-
kakörülmények és módszerek 
kialakításában, folyamatos 
biztosításában. segítségünkkel 
könnyen megvalósítható, hogy 
a képernyőn látott kép, a színes 
nyomat, proof és nyomdai 
végtermék színhelyesen  
jelenjen meg.

Print control group kft.

www.colormanagement.hu 

kereskedelem, oktatás, kalibrá-
ciós szolgáltatások, fejlesztés, 
szerviz

Cégünk hivatalos hazai képvi-
selője a gMg gmbH & Co. kg. 
megoldásainak. Forgalmazzuk 
a gMg teljes termékskáláját, 
beleértve az újdonságnak szá-
mító gMg smartProfiler és 
gMg Colorserver rendszere-
ket, a gMg inkOptimizernek 
festékoptimalizáló szofvert, 
továbbá megtalálható a gMg 
ColorProof nemzetközileg elis-
mert highend proof rendszere, 
mely a flexónyomdák speciális 
elvárásainak is megfelel. szol-

gáltatásainkhoz tartozik a gMg 
rendszerek üzembe helyezése 
teljes szervizszolgáltatással, 
szakmai tanácsadással. a gMg 
mellett az XRite, a techkon és  
a Pantone hivatalos partnereként 
azok termékeit is forgalmazzuk, 
kínálatunkban megtalálhatóak 
az X-Rite professzionális gépter-
mi műszerei, nyomdai és ipari
felhasználók számára. Fejlett 
műszerparkunkkal vállaljuk 
monitorok, proofnyomtatók 
beállítását, továbbá nyomdai 
rendszerek isO 12647 szerinti 
bevizsgálását és teljes össze-
hangolását, miáltal hatéko-
nyabb és színhelyes gyártási 
folyamat valósulhat meg. 
Rendszeresen prezentálunk 
előadásokat különböző fóru-
mokon, hangoztatva a szabvá-
nyosítás, colormanagement 
jelentőségét és fontosságát, 

plotterservicekft?pnref=lhc

plotterservice
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Prosystem Print és 
Prosystem service kft.

www.prosystem.hu

az alábbi gyártókat képviselve fő- 
ként a nyomda- és csomagolóipar 
számára kínálunk megoldásokat: 
  FOCus: flexó nyomógépek, 

digitális címkenyomó gépek, 
perifériák

  gÄMMERlER: újság/folyóirat- 
szállító rendszerek, rotációs 
vágók, prések, keresztkirakók

  HaNg: papírfúrók és 
gyűrűsmappa-készítők

  HERZOg + HEYMaNN: hajto-
gatógépek, mailingrendszerek

  HOHNER: tűzőfejek, brosúra-
készítők, irkafűzők

  HugO BECk: csomagoló-
rendszerek

 HuMBOlDt: pántológépek
  kBa: tekercs ofszet + digitális 

nyomógépek
  kBa-FlEXOtECNiCa: 

Ci flexó nyomógépek
  kOHMaNN: dobozragasztó, 

ablakberagasztó gépek

  kBa-kaMMaNN: üveg-, 
műanyag- és fémdekorációs 
nyomógépek

  kOlBus: könyvkötészeti 
gépek, csomagolástechnoló-
giai rendszerek

  luNDBERgtECH: hulladék-
kezelő rendszerek

  MBO: hajtogatógépek és 
perifériák, digitális kiegészítők

  MECCaNOtECNiCa: cérna-
fűzők és perifériák

  PERFECta: vágógépek és 
perifériák

  PEtRattO: dobozragasztó-, 
stancoló- és speciális gépek

  RENZ: professzionális 
spirálozó- és lyukasztógépek

  ROtatEk: kombinált tekercs-
nyomó gépek

  sCHMEDt: kisteljesítményű 
kötészeti gépek

  tOss: töltő- és csomagoló-
gépek

ProcaM kft.

www.shopinscope.com

a korábban elsősorban CNC- 
technológiával foglalkozó  
ProCaM kft. tevékenységi körét 
2011-től POs-eszközözök gyár-
tásával és telepítésével bővítette. 
a vállalat a nemzetközi piac szá-
mára reklám-, áruvédelmi és 
ügyfélstatisztikai megoldásokat 
fejlesztett és értékesített. ter-
mékkínálata a tavalyi évtől már  
a magyar ügyfelek számára is 
elérhetővé vált, és ezzel egy 
időben létrehozta a shop in 
scope brandet, mely idén elő-
ször mutatkozik be a signexpón.

a shop in scope komplex 
megoldást fejleszt az üzletek 
teljes és professzionális berende-
zésére, profiltól függetlenül. 
Ebbe beletartozik a homlokzati 
reklámdekoráció mellett a belső 
berendezés és egyéb signage és 
statisztikai megoldások.

a saját fejlesztésű – világszin-
ten is egyedülállóan vékony – 
lED displayek a nyomtatott 
plakátok megjelenítését még 
látványosabbá teszik. a letisztult, 
modern design mellett a magas 
fényerő és a könnyű kezelhető-
ség teszi különlegessé ezeket az 
eszközöket, amelyek – a többi 
reklámmegoldás mellett – szin-
tén megtekinthetőek lesznek  
a shop in scope standjánál.

shopinscope

shopinscope



P
P

D
E

X
P

o
›

69kiállítói katalógus 2015

Press service center Bt.

www.prsc.hu

a PRsC Bt. kereskedelmi és 
szerviztevékenységével az ipari 
termelést támogatja Magyaror-
szágon. Úttörő technológiák, 
gépek bevezetésével a nyom-
daiparban új piacokat nyit  
a felhasználók számára. Ezt  
a küldetést követve a jövőben 
 is bővíti termékkínálatát.  
az ENgiCO s.r.l. nagy sikerű 
aQua 250 nagysebességű 
digitális karton- és hullámkar-
ton-nyomtatójával a magyar és 
román piacon egyedülálló 
technológia bevezetésére tö-
rekszik. Folytatja sikeres együtt-
működését az iBis Bindery 
systems ltd. nagysebességű 
inline és offline könyvkötészeti 
gépsorok, valamint a tecnog-
raf s.r.l. automata és félauto-
mata keménytáblás kötészeti 
gépek területén.  

természetesen legrégebbi 
kapcsolatát sem hanyagolva, 
továbbra is forgalmazza  
a CP. Bourg kötészeti  
berendezéseit.
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Ps Design kft.

www.psdesign.hu

Reklámipari alapanyag kereske-
delemre szakosodott, 2003 óta 
működő vállalkozás, amely biz-
tos beszerzési hátteret nyújt  
a reklámgyártó szakembereknek. 
a széles termékválaszték és az 
elérhető raktárkészlet rugalmas 
és költséghatékony megoldást 
biztosít. időt és szállítási költsé-
geket megtakarítva, egy helyen 
szerezhetők be különféle reklám-
hordozó műanyag táblás anya-
gok, alumínium és kompozit 
lemezek, reklámtábla profilok, 
gravírozható lemezek, betű- 
szegély, szerelési kiegészítő, 

dekoratív rögzítéstechnikai ele-
mek, díszcsavarok, távtartók 
különböző méretekben és felüle-
tekkel, valamint a reklámvilágítás 
fényforrásai: lED modul és szalag, 
lED Neon Flex, fénycső, Cold 
Chatode összetevői és szerelési 
anyagai. a hazai piacon egyedül-
álló a triline információstábla-
rendszer, amely alkalmas egy- és 
többsoros név- és eligazító táblák, 
pilonok, oszlopos irányjelző 
táblák kialakítására. 

a mosoly mellett rendkívül 
kedvező árakkal várjuk a reklám-
gyártó szakembereket.
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Regiszter Plakát 
Nyomda kft.

www.plakatnyomda.hu

Nyomdagépeink garantálják  
a termékek mindenkori magas 
minőségét.

képesek vagyunk a kampá-
nyok szinte teljes printanyagai-
nak kivitelezésére, amely így  
az üzenet, a design és a megje-
lenés tökéletes összhangját 
testesíti meg.

a 21. század piacának fel-
gyorsult marketingkommuni-
kációs tevékenysége fokozottan 
igényli a reklámok korlátok 
nélküli előállítását. Ön bármi-
lyen kreatív ötlettel álljon is elő, 
a megvalósítást nyugodt  
szívvel bízhatja nyomdánkra.

az általunk készített plaká-
tokkal már szinte mindenki 
találkozhatott buszmegállóban, 
az épületek falain vagy az utak 
mentén.1992-ben elsőként 
alapítottunk plakátgyártásra 
szakosodott nyomdát Magyar-

országon, így az eltelt évek 
során felgyülemlett tapasztala-
toknak köszönhetően ma már 
eljutottunk arra a szintre, hogy 
a plakátnyomtatásról mi jus-
sunk a megrendelők eszébe.  
a legmagasabb technikai és 
szakmai háttérnek köszönhe-
tően a plakátok a méret és  
a példányszám függvényében, 
akár egy nap alatt elkészülnek. 
Nyomdánkban nem csak nagy-
méretű plakátokat gyártunk. 
széles körű nyomtatási kapaci-
tásunk lehetővé teszi, hogy az 
Ön cégének pl. teljes körű arcu-
lati anyagát el tudjuk készíteni 
a névjegytől az irattartókon át, 
egészen a prospektusokig. 

Reményi  
csomagolástechnika kft.

www. remenyi.hu

a cég termékkínálata nagyon 
széles. termékeink között meg-
találhatók:
Csomagolóanyagok
  kézi- és gépi nyújthatófóliák, 

zsugorfóliák, PE-termékek
  Pántszalagok PP, PEt 

és PEs szalagok, csatok
  Dobozok, okmánytáskák, 

tűzőkapcsok
  térkitöltők és saját gyártású 

légpárnás fóliák
  Habfólia tekercsek, lapok, 

tasakok

Csomagológépek
  Egységrakomány-képző 

nyújthatófóliázó csomagoló-
gép

  Fél- és automata zsugor-
fóliázó gépek

  Hegesztő- és tűzőgép 
  kézi, fél- és automata pántoló-

gépek széles választéka várja 
ügyfeleinket

Nagykereskedelmi raktárak, 
kiskereskedelmi üzletek,  
csomagológép-szerviz, légpár-
násfólia-gyártó és -feldolgozó 
üzem, valamint folyamatos 
képzéssel kialakított szakem-
bergárda biztosítja ügyfeleink 
számára a lehető legmegfele-
lőbb kiszolgálást. 

Keressenek minket az alábbi 
telephelyeink bármelyikén:
  1173 Budapest, 

Mátyás tér 9.
  1173 Budapest, 

Régivám köz 6.
  6725, szeged, 

Vásárhelyi Pál u. 13.
  3530 Miskolc, 

Vörösmarty u. 89.
  9028, győr, 

József attila u. 25.
 
telefon: 06 1 459 5080  
E-mail: ajanlat@remenyi.hu

plakatnyomda

a Reményi Csomagolástechnika 
kft. lassan 25 éve piacon lévő 
családi vállalkozás. 

Fő tevékenységi köre olyan 
csomagológépek és csomagoló-
anyagok gyártása, forgalma- 
zása, amelyek felhasználásával 
vevőink anyagtakarékos, kör-
nyezetkímélő technológiákat 
tudnak megvalósítani, a meg-
felelő áruvédelem mellett.
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Ricoh Hungary kft.

www.ricoh.hu 

a Ricoh egy globális vállalat, 
amely az irodai képalkotási 
eszközökre, nyomdai megoldá-
sokra, dokumentummenedzs-
mentre és it-megoldásokra 
specializálódott. a vállalat köz-
pontja tokióban található.  
a Ricoh group több mint  
200 országban és régióban van 
jelen. a 2014. március 31-dikén 
befejeződött üzleti évben  
a Ricoh group árbevétele 
2.195 milliárd japán jen volt 
(körülbelül 21,3 milliárd usD). 
 
Nyomdai megoldások
a Ricoh elhivatott, nyomdai 
rendszerekkel foglalkozó csapa-
ta mindazokat a szolgáltatáso-
kat, technológiát és támogatást 
nyújtja, amelyek mind a keres-
kedelmi, mind a vállalati nyom-
dai piac igényeit kielégítik  
– alkalmassá téve így őket arra, 

hogy minden új üzleti lehetősé-
get kihasználhassanak. a Ricoh 
a digitális nyomdai rendszerek 
teljes körű és szolgáltatásorien-
tált megoldása. a Ricoh tisztá-
ban van azzal, hogy a nyomdai 
iparágban a vállalatoknak egyre 
gyorsabban kell válaszolniuk az 
ügyfelek igényeire. Új igények-
kel és elvárásokkal szembesül-
nek, ezért olyan megoldásokra 
van szükségük, amelyek elérhe-
tőek a számukra, és könnyű 
őket adaptálni.

széles körű digitális nyomda-
gép- és szoftvermegoldás-port-
fóliót kínálunk nyomdáknak 
Európa-szerte, illetve tanács-
adással segítünk ügyfeleinknek 
felépíteni digitális nyomdai 
tevékenységgel foglalkozó 
vállalkozásaikat.

kérem, tekintse meg alább  
a Ricoh nyomdai portfólióját.

InfoPrint® 4100 
InfoPrint® 5000 GP 
InfoPrint® 5000 MP 
InfoPrint® 5000 VP
Pro VC60000 

Pro™ 8100S 
Pro™ 8110S         
Pro™ 8120S 

TotalFlow Solutions 
ProcessDirector 
FusionPro 

Pro™ C5100 
Pro™ C5110S 
Pro™ C7100x
Pro™ C9100 

    
       

    

   

     

 

             

ricohhu
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a vizuális kommunikáció  
magazinja 
kiadja a lupe Nyomdaipari 
Vállalkozás
1051 Budapest,  
Hercegprímás u. 10. 
www.lupe.hu

a nyomdaipar és kapcsolódó 
szakterületeknek műszaki-
tudományos folyóirata 
kiadja a PNYME
székhely: 1027 Budapest,  
Fő utca 68.
szerkesztőség: 1035 Budapest, 
tahi utca 53–59. 
www.mgonline.hu

Csomagolás, logisztika,  
szállítmányozás szaklapja  
Magyarországon 
kiadja a tOlNai & MEssER  
Enterprises kft. 
székhely: 1067 Budapest,  
Podmaniczky u. 31. 
1392 Budapest, Pf.: 269.
Produkciós iroda: 
2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. 
www.packaging.hu
Naprakész információ 

a nyomdaiparról
kiadja a Printinfo kft.
1111 Budapest, kende utca 11.
www.printline.hu 

a nyomdaipari szakemberek és 
vállalkozók folyóirata  
kiadja a Print Consult kft.
1133 Budapest, ipoly utca 5/F
www.nyvonline.hu

a nyomtatott kommunikáció 
szaklapja Magyarországon
kiadja a PRiNt & PuBlisHiNg 
kiadói kft. 
székhely: 1067 Budapest, 
Podmaniczky u. 31. 
1392 Budapest, Pf.: 269.
Produkciós iroda: 
2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. 
www.print-publishing.hu

a szaksajtó példaértékű össze-
fogása adjon inspirációt a nyom-
daipar és a csomagolóanyag- 
gyártók képviselőinek! 

a PPDexpo kiállításon kart 
karöltve vesznek részt a szak- 
lapok, már a vásári jelenlétet is 
közös tervezés, egyeztetés előz-
te meg. Ezen a munkamegbe-
szélésen ugyan nem a teljes 
csapat látható, a nézőpontunkat,  
véleményünket már igen, de  
a lapzárták idejét még nem 
egyeztettük, így a vásár lesz  
az az esemény, ahol együtt, 
egyszerre megtalálnak  
bennünket az olvasók. 

a szaksajtó képviselői egy 
emberként állnak ki a nyomta-
tott kommunikációért. a vásá-
ron pódiumbeszélgetés kereté-

ben szó lesz a nyomtatott 
kommunikáció jelenéről, lehe-
tőségeiről, jövőjéről. Várunk 
szeretettel minden érdeklődőt 
a beszélgetésre! legyen része  
a személyes kommunikációnak 

is a PPDexpo idején, vesse  
fel a témával kapcsolatos  
kérdéseit, gondolatait!  
Együtt gondolkodni nemcsak  
hatékonyabb, de jobb is. 

tartson velünk!  

sajtósziget

Pesti Sándor, Dudás Ervin, Korsós Ilona, Münnich Dénes, 
Csaba László, Maczó Péter, Faludi Viktória, Kiss Zoltán
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sericol Hungary kft.

www.sericol.hu

sericol-Hungary

linked in
sericol-hungary

Pinterest
sericolhu

sERiCOl_Hungary
 

a sericol Hungary kft. a minő-
ségi szitanyomtatási alap- és 
kellékanyagai által már koráb-
ban ismert volt a hazai piacon. 
a szitanyomtatási tradíciók, 
mint a sericol festékek és az 
M&R gépei ma már kiegészül-
tek olyan innovatív technoló-
giákkal is, mint a Polyprint és 
kornit által képviselt digitális 
textilnyomtató rendszerek, 
vagy a Fujifilm szélesformátu-
mú nyomógépei, melyekkel 
már más piacokat is megszólí-
tanak.

a tavalyi évben történt profil-
bővítést követően a Fujifilm 
szélesformátumú digitális  
nyomógépei és festékei külön 
hangsúlyt kaptak a cégben.  
a high-end megoldások gyors 
ismertségre és népszerűségre 
tettek szert. a Fujifilm úttörő 
uV-nyomtatási megoldásaival  
a belépő szintű tekercs- és 
tábla nyomó gépeitől a közepes 
kapacitáson át, az ipari táblás 
nyomtatás vagy a 3–5 méteres 
tekercsnyomtatás igényeit is 
lefedi.

 

kiadja a Btl News kft. 
a signkészítés, szélesformátu-
mú nyomtatás mindig is izgal-
mas és folyamatosan fejlődő 
iparágak voltak és maradnak. 
Ez a tény inspirálta a sign rek-
lámdekorációs magazin alapí-
tóit, hogy létrehozzanak egy 
szakmai lapot, amely ezen ipar-
ág szakmai közösségének szól. 
a piac érdeklődését igazolja, 
hogy lapunk immár 15 éve van 
a piacon, és érdeklődési körün-
ket folyamatosan bővítettük: 
először  9 éve a Digital  
signage, majd 2011-ben  
pedig az in-store marketing 
terület vált a lap részévé – ez 
utóbbi immár nevünkben  
is olvasható!
www.magyarsign.hu

a sajtósziget további  
médiatámogatói:  

az Ön partnere a csomagolás 
világában
kiadja a Pack-Market kft.
6041 kerekegyháza,  
Buhegy 10. 
www.packmarket.hu

az ipari Hírügynökség oldalain 
független gazdasági híreket 
jelentetünk meg, kiemelten 
foglalkozunk az iparágak  
különböző témaköreivel,  
eseményeivel és jól működő, 
sikeres cégek vezetőivel is  
riportokat készítünk.

tradíciók és trendek  
az FMCg kereskedelemben
kiadja a termékmix kft. 
1089 Budapest,  
Reguly antal utca 44.
www.termekmix.hu

Csomagolási, anyagmozgatási 
és logisztikai szaklap
kiadja a Horizont Média kft.
6401 kiskunhalas,  
katona J. u. 6., Pf.: 191. 
www.transpack.hu

D51

D51

c12

D52
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s.P.s Printing 
solution kft.

www.sublimation-tech.hu

az s.P.s Printing solution kft. 
több mint tíz éve a szublimáció 
területén tevékenykedik, mely-
ből immár hét éve kiemelten  
a textilgyártásra koncentrál.  
az Epson textilnyomtatóinak 
kizárólagos hazai forgalmazója-
ként olyan egyéb gyártók ter-
mékeit értékesíti, melyek  
biztosítják a mindenkor legma-
gasabb és folyamatosan meg-
bízható minőséget: ilyenek  
a Monti antonio vasalóprései,  
a kiian festékei vagy a Qualimage 
papírjai. a PPDexpo kiállításon 
akciókkal és újdonságokkal 
várjuk az érdeklődőket. 

az Epson mérnökcsapata 
létrehozta a legkorszerűbb 
képalkotási technológiát direkt 
pólónyomtatókhoz, amelynek 
köszönhetően az Epson 
sC-F2000 egy új mérföldkövet 
jelent a pólónyomtatásban.  
a szublimációs nyomtatók 
terén is újat alkotott az Epson: 
az sC-F6000 és sC-F7100 
nyomtatók termelékeny és 
megbízható választás textil-
anyagok és különböző ruházati 
termékek és reklámtárgyak 
nyomtatására. alacsony fenn-
tartási költségek, megbízható-
ság és kivételesen könnyű hasz-
nálhatóság jellemzik  
a nyomtatókat.

Group
spsprinting

signdepot Europe kft.

www.signdepot.eu

Ha vállalkozásod reklámgrafiká-
val vagy egyedi kreatív aján-
dékgyártással foglalkozik, akkor 
biztosan van számodra egy 
vagy több kiváló ajánlatunk!  
a jászberényi bemutatóter-
münkben személyesen is meg-
tekintheted, tesztelheted  
a termékeket. Egy segítőkész és 
profi csapat vár téged komplett 
megoldásokkal és kiváló ajánla-
tokkal! saját szervizünk precí-
zen és gyorsan, akár évek múl-
va is segítségedre lesz!

termékeink három nagy  
csoportja: 
  Egyedi ajándékkészítő rend-

szerek: szublimációs rendsze-
rek, pólónyomtatás, hőprések. 

  gravírozás és fóliavágás: 
lézergépek, vágóplotterek, 
ipari elszívók-légtisztítók, 
lézergravír alapanyagok és 
kellékek. 

  lFP utófeldolgozás és megje-
lenítés: laminálógépek, pony-
vahegesztők, trimmerek és 
táblavágók, dekorációs esz-
közök, előkezelő- és védőlak-
kok, kiállítási eszközök.
 

signdepot

signdepot

signdepot

signdepot

signdepotEu
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tesa tape kft.

www.tesa.hu/industry/ 
papir-_es_nyomdaipar 

több mint ragasztószalag.
Egyszerűen. Jobb.
a tesa a világ egyik vezető  
öntapadótermék- és rendszer-
megoldás-gyártója az ipar,  
a kereskedők és a fogyasztók 
számára. a tesa® név 1941 óta 
ernyőmárkaként használatos 
valamennyi öntapadó termé-
künkhöz. a név több mint 6500  
különböző rendszermegoldás 
széles tartományát fedi le olyan 
iparágak számára, mint az  
autóipar, az elektronika, a pa-
pír- és nyomdaipar, valamint  

a professzionális mesterembe-
rek és festők számára. Vala-
mennyi termékünkben két 
dolog közös. Megkönnyítik  
a munkát és a folyamatokat, 
illetve jobb eredményekhez 
vezetnek. 

Cégünk aktív közreműködő 
partnere a papír- és nyomda-
iparban a papíripari, flexó- és 
rotációs nyomdáknak, valamint 
a hullámpapír- és kartongyártó 
vállalatoknak. 

tesa Egyszerűen. Jobb.
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stampy kft.

www.stampy.eu

a stampy kft.-t – a bélyegző- 
készítés területén több évtizedes 
szakmai tapasztalattal rendel-
kező – szakemberek alapították 
2007 szeptemberében.

a szándék az volt, hogy a jó 
minőségű és jó árfekvésű bé-
lyegzőházakkal, bélyegzőkészí-
tő kellékanyagokkal keresked-
jünk. a piac nagyon jól reagált 
az újdonságra, és köszönhető  
a termékekre adott élettartam- 
garanciának, ma már szinte 
minden bélyegzőkészítő cég 
ismeri termékeinket, forgal-
mazza azokat vagy használja 
kellékanyagainkat. Üzleti ma-
gatartásunknak köszönhetjük 
az elmúlt közel tíz év alatti tö-
retlen fejlődésünket, az évről 
évre magasabb árbevételünket.

kínálatunkban a tRaXX bé-
lyegzők teljes szortimentje 

mellett megtalálhatóak a léze-
res és a fotopolimeres bélyeg-
zőkészítéshez szükséges alap-
anyagok, speciális bélyegző- 
festékek. Rendelkezünk a bé - 
lyegzőgyártás technológiájával, 
amihez forgalmazunk egy saját 
fejlesztésű, egyedi gyártású, 
rendkívül hamar megtérülő 
stampyBox névre hallgató 
polimer levilágító rendszert. 
Jelenleg a piacon ez a legala-
csonyabb beruházásigényű 
bélyegzőkészítő berendezés.

Értékesítési palettánkon sze-
repelnek a nagy tapasztalattal 
rendelkező gCC felhasználó- 
barát lézerjelölő berendezései.
terveinkben szerepel megis-
mertetni a tRaXX bélyegző-
márkát még szélesebb felhasz-
nálói csoporttal.
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tuplex kft.

www.tuplexkft.hu

a tuplex a műanyagipari ter-
mékek piacvezető forgalmazója 
közép-kelet Európában.

kínálatunkban a világ leg-
jobb márkáinak széles választé-
ka szerepel, ami garancia a 
minőségre és arra, hogy kielé-
gíthessük a legigényesebb 
vásárlók elvárásait is.

Beszállítóink: BaYER, HEYtEX, 
aVERY, ONgROPaCk, BilCaRE, 
VitasHEEt, valamint saját  
márkájú termékek: tuPRiNt, 
tuBOND, tusaND, tuFOaM, 
tuPkaN, amelyek biztosítják  
a termékek állandó minőségét, 
a márkák stabilitását verseny- 
képes áron.

Vállaljuk a termékek méretre 
vágását, az öntapadó fóliák és 
ponyvák vágását, valamint az 
áru kiszállítását is.
 PMMa lemezek
 habosított PVC lemezek
 PEt, Ps, HiPs, aBs lemezek
  reklámipari kompozit 

lemezek 
 kemény fóliák (PEt, PP, PVC)
 cellás polipropilén
  anyagok a nagyformátumú 

nyomtatáshoz
  öntapadó fóliák digitális 

nyomtatáshoz
  papírok digitális nyomtatás-

hoz
 lED világítás
 polikarbonát cellás és tömör

 

tuplexkft

tours for You Utazási iroda

www.toursforyou.hu 

az iroda családi vállalkozásként 
indult, és 1995. január 1-jétől 
működik. az irodát Mayerhofer 
Mária és Pintér gábor alapítot-
ták. kollégáink összesen több 
mint 80 év szakmai tapasztala-
tával Ön biztos lehet benne, 
hogy utazását megfelelő szak-
emberek kezében tudhatja. 
irodánk nevének nem véletle-
nül választottuk a „tours For 
You” nevet. igyekszünk az uta-
sok igényeit minél rugalmasab-
ban kezelni és amennyire csak 
lehet, személyre szabni, az 
egyéni igényeknek megfele-
lően. az üdülések mellett vállal-
juk csoportos utazások, incenti-
ve utak, városlátogatások, 

üzleti utazások, vásárlátogatá-
sokhoz kapcsolódó utazások, 
kulturális körutazások szervezé-
sét. 2001 óta Magyarországon 
az elsők között csatlakoztunk  
a tui utazási központok háló-
zatához, és büszkék vagyunk 
rá, hogy irodánk a legrégebbi 
magyarországi tui utazási 
központ, ami utasainknak 
megbízhatóságot és magas 
színvonalat garantál minden 
időben. Bármilyen utazással 
kapcsolatban forduljon hoz-
zánk bizalommal az elérhetősé-
geink valamelyikén. 

Reméljük, hamarosan Önt is 
utasaink között üdvözölhetjük!
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U.M. kereskedelmi kft.

www.unimark.hu

az u.M. kereskedelmi kft. célja, 
hogy komplex megoldásokkal 
segítse megrendelői vállalkozá-
sának a sikerét. Nem csak gé-
peket, anyagokat értékesítünk, 
hanem a gépek szervizelésé-
ben, valamint az anyagok fel-
használásában is igyekszünk 
hosszú távon együttműködni 
partnereinkkel.

A digitális kivágás még soha 
nem volt ilyen egyszerű 
győzze meg ügyfeleit kreativi-
tással és minőséggel. Mi segít-
ségére leszünk termelékenysé-
gének növelésében, a legjobb 
kivágógépeinkkel s-től XXXl-es 
méretig. 

Moduláris felépítésüknek 
köszönhetően a Zünd digitális 
kivágók bármikor felügyelet 
nélkül működő, automata ter-
melőgépekké alakíthatók.  
az egyszerű kezelhetőség és  
a környezetbarát technológia is 
erős érvek a többszörösen díja-
zott piacvezető kivágórendsze-
rek mellett. 

az u.M. kft. az Eurolaser 
gépeinek magyarországi for-
galmazója. a Zünd gépekhez 
hasonlóan az Eurolaser lézeres 
kivágógépeinek minden rend-
szere is moduláris felépítésű és 
ez szinte kimeríthetetlen alkal-
mazási variációt jelent az ipar 
legkülönbözőbb területein.

a Varga-Flexo kft. a nyomda-
gép-gyártásban mindig azt az 
utat járta, ami a fejlődés, meg-
újulás irányába vezet. gépei  
a legkorszerűbb, de már bevált, 
kipróbált elemek alkalmazásá-
val a piaci igényeket kiszolgálva 
készülnek. 

Legújabb fejlesztéseiket ajánlják 
figyelembe.

Új fejlesztések
OK280 Flexonyomógép
 automata tekercsváltó 
a le- és feltekercselőn
 ingyenes technológiai 
támogatás
 új E+l nyomatfigyelő és 
szélvezérlő rendszer
 automata festékellátó, 
szabályzó és mosó rendszer, 
színkorrekciós egység
 egyszerű Full HD-s kezelő-
felület 

varga-flexo kft. 

www.vargaflexo.hu
 

 műbelek és zsugortömlők 
nyomtatásának lehetősége
 gyors penge- és szivacscsere
 elektromos szekrény klimati-
zálása
 nagyobb sebesség: 
300 m/min vagy 450 m/min
 nagyobb, vastagabb, 
erősebb gépváz
 nagyobb központi ellen-
nyomó henger: 1800 mm
 nagyobb nyomathossz: 
300–900 mm
 nagyobb nyomtatási 
szélesség: 500–1200 mm
 megerősített nyomóművek

LT32 Laminálógép
 két funkció egy gépben
 oldószermentes laminálás
 oldalról cserélhető lamináló 
sleeve
 400 m/perc tekercsváltási 
sebesség
 200 m/perc laminálási sebesség
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a töretlen fejlődés eredmé-
nyeképpen 2014-ben új telep-
hely kialakításába kezdtünk,  
az átköltözés 2015 januárjában 
valósult meg, így azóta lénye-
gesen professzionálisabb kö-
rülmények között tudjuk telje-
síteni a vevői megrendeléseket. 
az új csarnok Dunavarsányban 
két főútvonal kereszteződésé-
nél található, megközelíthető-
sége lényegesen egyszerűbb, 
mint korábban volt. 
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Cégünk a Viner-Pack kft., mint 
a „kOMa”-Papír védjegytulaj-
donosa száz százalékos magyar 
tulajdonrésszel 1994-ben ala-
kult meg. a folyamatos techni-
kai újításoknak köszönhetően 
sikerült az ország egyik meg-
határozó élelmiszer-csomagoló 
papír gyártójává válnunk. to-
vábbá megkezdtük egyéb te-
kercses papíráruk, cukrászdai, 
műszaki csomagolók nyomta-
tását, gyártását is. a 2003-ban 
és 2005-ben történt beruházá-
sok és a viszonteladói hálóza-
tunknak köszönhetően megje-
lentünk hazánk és a környező 
országok piacain papírtasakok, 
ablakos tasakok, zsírálló tasa-
kok gyártójaként is. Cégünk  
a tavalyi évben FsC auditálá-
son esett át, így termékeinket 
FsC minősítéssel is tudjuk 
igény szerint gyártani.

viner-Pack kft.

www.viner.hu

vascO 
Hungary kft.

www.vasco.hu

a VasCO Hungary kft. törekvé-
se, hogy a legújabb technoló- 
giákból azokat válogassa ki, 
amelyek a hazai – szűkülő és 
átalakuló – piac kihívásainak 
megfelelnek. Rendszereink  
a megfizethető árkategóriába 
tartoznak. technológiáink  
a kisebb méretű, rugalmasan 
alkalmazkodni kívánó nyom-
dáknak és dekorációs cégek- 
nek kínálnak megoldásokat.  
termékeinkből kiemelném  
a leggyorsabb színes inkjet 
címkenyomtatót, a leggyor-
sabb és legegyszerűbb szitaké-
szítést, a környezetbarát, 
uV-fénnyel öt perc alatt szára-
dó doming műgyantát és az 
összecsukható, dekorációs 
habvágó gépet. Valamennyi 
gépünk a gödöllői bemutató- 
teremben kipróbálható.

SZÍNES CÍMKENYOMTATÓK

DOMING/MŰGYANTACSEPP

DEKORÁCIÓS HABVÁGÓGÉP

EXPRESSZ SZITAKÉSZÍTÉS

vasco.hu

vascohungary
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 a digitális nyomdagépek pia-
cán egyre fontosabb a termelé-
kenység fokozása, a minőség 
javítása és a költségek lefaragá-
sa. a Xerox ezeket szem előtt 
tartva fejleszti a nyomdaipari 
partnereinek kínált berendezé-
seit. az elmúlt években többek 
között számos új, saját fejlesz-
tést vezetett be a piacra. ide 
tartozik az ultra HD felbontás, 
az arany és az ezüst plusz szín-
ként való használata, illetve  
a tekercses-vágottlapos kombi-
nált compact inkjet megoldás.  
az ultra HD felbontás megtalál-
ható a Xerox Versant sorozatá-
ban, amelynek száz oldal per 
perc nyomtatási sebességgel 

Xerox Magyarország kft.

www.xerox.hu

működő, kitűnő képminőséget 
kínáló, számos automatizált 
megoldással felszerelt 2100-as 
típusa már elérhető idehaza. 
idén mutatkozik be mellette  
a Versant 80, amelyet a Xerox 
Magyarország olyan vállalkozá-
soknak ajánl, ahol gyorsan 
munkára fogható, a nyomato-
kat versenyképes áron gyártó, 
nagy kapacitású és kisebb  
volumeneket is gond nélkül 
előállító gépre van szükség. 

Mindkét modell megtalálha-
tó lesz a Xerox standján  
a 2015. április 14–16. között 
nyitva tartó PPDexpón.

 Jöjjön és győződjön meg 
saját szemével, hogyan teheti 
még hatékonyabbá vállal- 
kozását!

XeroxMagyarorszag

XeroxCorp



80 kiállítói katalógus 2015

Cégnév stand sz.
ADriMeX Bt. F34
AMCO kft. B40
AMsY Jelöléstechnika kft. C41
Badge4u A20
BD-eXpO kft. F41
Best print Hungary F43
Beta-roll Hengergumizó zrt. e20
British Converting solutions ltd. C32
Canon Hungária kft. D20
Centrum servis Hungary kft. D31
CNi kft. H12
Colorposter kft. C11
Colorspecial s.r.o. e50
CsAOsz B43
Dekorszövetség O20
Digitmaster kft. H11
drupa F41
edukáció sziget O10
eurojet Hungária kft. D10
Ferry Contact kft. F33
Flexo 2000 Csomagolástechnikai kft. F12
Flexo-line 2001 kft. F21
goodwill international kft. e21
grafika kereskedelmi zrt. e21
graphixtrade F40
grimex Magyarország kft. F31
grup transilvae kft. e11
Heidelberg Magyarország kft. D21
Heinz Bühnen kft. D41
HerA-FleX kft. F21
Hesse trade kft. F35
Hoffmann kft. F23
Horizon gmbH e40
Hs Markting B50
iDAB kFt. e21
inspe A41
Jura trade kft. D43
kajári és Fia kft. F13
keményfém kft. e30
keskeny Nyomda C30
konica Minolta Magyarország kft. D30
lamitrade kft. e10
lCM stanc kft. D33
lFp center kft. B41, B42

Cégnév stand sz.
likor B21
lupe Magazin D51
Magyar grafika D51
manroland Magyarország kft. D44
Metripack kft. B24
NOeX B22
Nyomda- és papíripari szövetség F42
Nyomda technika kft. D40
Nyomdaker kft. B30
Nyomdavilág D52
Omnipack B40
packaging D53
packmarket D51
papaerfox C31
partners kft. F22
plastex  spol s.r.o. F20
plotter service kft. A30
pNYMe F41
print & publishing D53
print Control group kft. D42
printinfo D51
proCAM kft. B12
prosystem print kft. F32
press service Center Bt. e11
ps Design kft. A50
regiszter plakát Nyomda kft. D50
reményi Csomagolástechnika kft. C43
ricoh Hungary kft. D22
sericol Hungary kft. C20
signdepot europe kft. C10
sign And Display Magazin C12
s.p.s printing solution kft. B10
stampy kft. B20
termékmix D51
tesa tape  kft. F23
tours For You Utazási iroda F41
transpack D52
tuplex kft. A40
U.M. kereskedelmi kft. A10
varga-Flexo kft. F14
vasco Hungary kft. B23
viner-pack kft. F11
Xeronext D32
Xerox Magyarország kft. H10

2015. április 24-dikei állapot.kék színnel a PPDexpo, zöld színnel a signexpo kiállítóit jelöltük.
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