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Генерална асамблея на Intergraf

08-09 юни, 2017 г., Копенхаген, Дания

Тазгодишната Генерална асамблея се проведе от-
ново в продължение на два изключително  инте-
ресни и ползотворни  дни. На 8-и юни предста-
вителите на 16  европейски асоциации,  членове
на Интерграф, обсъдиха основните резултати от
работата на конфедерацията през 2016-а година и
поставиха задачите за настоящата и следващата.

Одобрени бяха резултатите от Генералната асам-
блея, проведена на 19-и май 2016 г. в Неапол.

Очаквайте брой 3 / 2017
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България в края на м. септември т. г.
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Беатрис  Клозе,  генерален  секретар  на  Интерг-
раф,  представи  развитието на  основния  бизнес
на конфедерацията, както и дейността в областта
на печата със защитни елементи.  

Генералната асамблея одобри отчета на дейност-
та на  Интерграф за 2016-2017 г. и отчета на уп-
равителния комитет.

Летиция Рейнод, Интерграф, представи икономи-
ческия отчет на  Интерграф, информира за  кон-
такти  с  институции  на  Европейския  съюз  и  с
други европейски асоциации, за лобиране в раз-
лични области, важни за печатарските асоциации
и за техните членове, за работата по решаване на
екологични  проблеми,  както  и  за  много  други
важни дейности.

Алисон Грейс,  Интерграф,  информира присъст-
ващите за комуникационните инструменти и въз-
можности, които  конфедерацията предоставя на
своите членове.

Генералната  асамблея  прие  промени  в  борда  на
директорите  на  Интерграф,  както и  бюджета  на
конфедерацията за 2018 г. Сийз Вервей, Холандия,
бе  избран  за  президент  на  Интерграф.  Беатрис
Клозе информира за новия член на  Интерграф –
Асоциацията на Литовските печатари Lispa.

Следващата Генерална асамблея ще се проведе на
31 май и 1 юни 2018 г. в Милано, Италия.

На 9-и юни се състоя поредната интернационална
конференция на Интерграф и на Световния печа-
тарски и комуникационен форум (WPCF) на тема:
„Значението на печата за бъдещето“. Освен члено-
вете на  Интерграф присъстваха представители от
още 5 държави.

Конференцията бе открита от президента на Ин-
терграф  Сийз Вервей (вляво) и от президента на
WPCF Майкъл Мейкин.
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Томас Торп, директор на Датския печатарски съ-
юз, информира за състоянието и развитието на ин-
дустрията  в  страната домакин,  за  трудностите  и
предизвикателствата,  пред  които  са  изправени
датските печатари днес.

Вилхелм  Зол,  управляващ  директор  на  фирмата
PrintPlanet,  Германия, представи компанията си и
разказа подробно за дейността й.

Лас Олсен, главен икономист на Данска Банка раз-
гледа темата: „Европейското бавно и неравномер-
но възстановяване“.

Изследователят  от  университета  Бекет  в  Лийдс,
Великобритания,  Андерсон Лима  представи раз-
витието на изискванията от страна на потребите-
лите на печатни продукти в света на съвременни-
те медии.

Доминик Лайл, генерален директор на Европейс-
ката  асоциация  на  комуникационните  агенции,
описа подробно ролята на печата в съвременното
комуникационно многообразие.

Симон Билтклиф, изпълнителен директор на фир-
мата  Webmart  /  Printelligence,  Великобритания,
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посвети презентацията си на печата като част от
модерния съвременен свят.

Бившият президент на Интерграф Хавард Грьот-
хайм, президент и изпълнителен директор на нор-
вежката  07 Group,  модерира дискусията на тема
„Подгответе се за бъдещето на печата“. В диску-
сията участваха (от ляво надясно): Улрих Щетер,
Druckhaus Main Franken,  Германия; Вилхелм Зол,
PrintPlanet,  Германия; Андерс Юел,  Superego,  Да-
ния и Сорен Хенриксен,  Stibo  Printing Solutions,
Скандинавия.

Соб. инф.

Успешен финландски печатар 
на опаковки инвестира в Evolution

Финландски печатар на  опаковки избра  но-
вата ROLAND 700 EVOLUTION

Не е лесно да спечелиш наградата WorldStar,  но
Oy Orapac Ab не е обикновена печатница за опа-
ковъчна продукция. При връчването на WorldStar
2016 журито на Световната организация за  опа-
ковки отличи  опаковката  VIESER  ONE  на  Oy
Orapac Ab за „лесен монтаж, визуална привлека-
телност и ефективност“. 

Основана през 1990 г., Oy Orapac Ab е специали-
зирана за дизайн и производство на  разнообраз-
ни гофрирани опаковки, мини картонени опаков-
ки и  обикновени  гофрирани  картони.  Фредрик
Тидстрьом, собственик на компанията и  управ-
ляващ директор, казва, че ключът към успеха им
е иновацията,  гъвкавостта и екологичната  отго-
ворност. „Добре разработената опаковка може да
събуди интерес и да осигури високо качество на
марката.  Правилно проектираните и иновативни
опаковки защитават  продукта  и  комуникират  с

оптимална използваемост,  функционалност  и
разнообразие. Следователно, ние използваме  са-
мо висококачествени,  удобни  за  потребителя  и
екологични печатни материали, като гарантираме
опаковки, отлични за продуктите на нашите кли-
енти и за техния корпоративен имидж.“

Roland 700 EVOLUTION © Manroland Sheetfed

Г-н  Тидстрьом  отбелязва още,  че  фирмата  му
предприема допълнителни мерки за осигуряване
на доставка в срок и спазва световно признатите
екологични стандарти. 

Ето  защо  компанията  инвестира  в  най–новата
технология на  Manroland,  ROLAND 705 3B LV
EVOLUTION с printcom® обслужване.

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Верни на производителя

Водеща австрийска печатница продължава
да инвестира в технологията на Manroland

Успешните работни взаимоотношения с  Manro-
land sheetfed, които датират отпреди повече от 60
години, са основополагащи за работата на офсе-
товата печатница Schwarzach (ODS).  Само  исто-
рията не обяснява обаче продължаването на вза-
имните бизнес отношения.

© Manroland Sheetfed
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Днес ODS работи с шест средноформатни печат-
ни машини Manroland 700,  както и  с  машина от
серията 200, която се използва в собствения цен-
тър за обучение на оператори.

Изпълнителният директор Едуард Фишер разказ-
ва: „Изградили сме репутация на производители
на  висококачествени  и  иновативни  картонени
опаковки, което изисква да се придържаме към
най–новите тенденции и да реагираме бързо на
промените в търсенето. Що се отнася до печата,
винаги сме разчитали на печатните машини на
Manroland  за  осигуряване на  постоянно високо
качество,  което  се  изисква  от  нашите  клиенти.
Това е вярно днес, както беше вярно и през 60-те
години на миналия век.“

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Vorländer печата на първата GEOMAN
e:line на manroland web systems

Верни на мотото на компанията „Традицията сре-
ща иновацията“, издателството с печатница  Vor-
länder,  реши  да модернизира вестникарското си
производство със серията GEOMAN e:line.

Vorländer  GmbH & Co.  KG  е успешна семейна
издателска компания с широк спектър от медий-
ни услуги. Решението да инвестира в  иноватив-
ната и високо автоматизирана  GEOMAN e:line  е
ясен  ангажимент  към  бъдещето  на  печатните
вестници.

GEOMAN e:line на manroland web systems
© manroland web systems

GEOMAN e:line: симбиоза от ефективност, ка-
чество и производителност

Новата серия  GEOMAN e:line повишава  иконо-
мическата ефективност чрез модулни пакети за
автоматизация и високо качество при тиражния
печат. Тя работи със скорост 45  хил.  оборота в
час, което я прави идеална за нуждите на произ-
водството на  средни  вестникарски  печатници.
Освен това  GEOMAN e:line се отличава с  неви-
сок инвестиционен обем и ниски разходи за  це-
лия жизнен цикъл.

Поръчаната от Vorländer GEOMAN e:line включва
две  осеметажни кули за печат на 4+4 цвята, една
челюстна  сгъвачна  система PFN-25  и  две  уст-
ройства за смяна на ролата RSN 15 на manroland
web  systems.  Системите за  контрол  PECOM-X,
предназначени за  определяне на цветовата  плът-
ност IDCμ, на цветовия пасер  IRC,  на точността
на рязане ICC и на InlineFanout регулирането оси-
гуряват оптимално качество на печат и минимум
макулатура. Интегрирани лепилни глави и телбод
устройство гарантират  високата производствена
гъвкавост на системата. Процесът се наблюдава и
контролира от контролния център Pecom-X. Друг
важен аспект е възможността за по–късна  модер-
низация с функции за автоматизация като  напри-
мер автоматизираната смяна на печатните форми,
допълнителните възможности  за  сгъване  с  цел
увеличаване гъвкавостта на производството, както
и интегрирането на цифрово печатно решение за
изработване  на  хибридни  продукти.  Тези  опции
осигуряват дългосрочно използване на системата
и при бъдещи промени на пазара.

Прес–информация на manroland web systems

Хайделберг представя нова стратегия 
за растеж

На  годишната  пресконференция  за  2016/17  г.
Heidelberger Druckmaschinen  AG  (Heidelberg)
представи нова корпоративна стратегия за разви-
тие пред следващите години. Управителният съ-
вет на  компанията  изложи  пакет от  мерки  под
название „Heidelberg goes Digital!“.  Използвайки
различни конкретни  мерки,  концернът планира
до 2022 г. да постигне непрекъснат ръст на кон-
солидираните продажби от около 3 млрд. евро.

През  финансовата  2016/17  година,  оборотът  е
достигнал малко над  2,5 млрд. евро,  печалбата
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преди данъци – 179 млн. евро, а резултатът след
данъчно облагане – 36 милиона евро.

„Още пред следващите пет години  Heidelberg ще
бъде един от най–печелившите концерни в наша-
та индустрия“,  отбелязва Райнер  Хундсдьорфер,
председател на Управителния съвет на компани-
ята. „Дефинирахме вече факторите за  успеха и
предприехме първи стъпки за осъществяване на
необходимите мерки. За Heidelberg настъпва но-
ва ера на растеж.“

Прес–информация на Heidelberg

200 години Koenig & Bauer

От цилиндровата скоростна печатна преса
до дигиталния печат

Основателите на фирмата Фридрих Кьониг и Андре-
ас Бауер              © Koenig & Bauer AG

През август 2017 г. фирмата Koenig & Bauer AG
(KBA), Вюрцбург, Германия, навършва 200 годи-
ни. Първата в света фабрика за производство на
скоростни печатни преси от 1817 г. е днес водещ
международен концерн за производство на висо-
котехнологична печатна техника и технология. 

Годишнината ще бъде отпразнувана от 21 до 23
септември т. г.

Прес–информация на KBA

© Koenig & Bauer AG
29 -и ноември, 1814 г.
The London Times  е първият вестник, отпечатан на
двойноцилиндровата машина  на Фридрих  Кьониг  и
Андреас Бауер

© Koenig & Bauer AG
Четирицветната машина за печат на цветни банк-
ноти Iris 1923

World Publishing Expo 2017

10–12.10.2017 г., Берлин, Германия

World Publishing Expo (IFRA Expo & Conference)
е международното изложение за  вестникарската
и медийната промишленост.

Info: http://events.wan-ifra.org/events/ifra-world-
publishing-expo-and-dcx-digital-content-expo

© Heidelberger Druckmaschinen AG




