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Директорска конференция на Intergraf

Тазгодишната директорска конференция на Ин-
терграф се проведе на 3 и 4 септември във Вил-
нюс, Литва. Домакин бе LISPA, асоциацията на
литовската печатарска индустрия.

© Intergraf

В дневния ред на директорската конференция на
Интерграф  бяха  включени  темите:  промишле-
ност  4.0,  корпоративна  социална  отговорност,
GDPR – General Data Protection Regulation  (Общ
регламент  за  защита  на  данните),  екологични
етикети, членство и търговски услуги, работа и
развитие на асоциациите, образование и умения.
Обичайните  теми  за  дейността  на  Интерграф
(въпроси от работата с Европейския Съюз, кому-
никация и проекти на ЕС) и на печатарската ин-
дустрия в Европа и в страната–домакин бяха съ-
що включени в програмата.

На тазгодишната среща присъстваха представи-
тели  от  15  национални  асоциации,  членове  на
Интерграф. Това активно участие показва ясно,
че провежданите дискусии са от изключително
голямо значение за полиграфическата индустрия
в страните–членки.

Очаквайте брой 4 / 2018
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България през м. декември т. г.
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Директорската  конференцията  на  Интерграф
предлага възможността  ръководителите  на  асо-
циациите  да  се  срещнат с  европейските  си  ко-
леги и да обсъдят общи теми и опит по решаване
на сходни проблеми. От друга страна, ръководст-
вото на Интерграф използва срещата, за да спо-
дели някои подробности от работата с членовете
на конфедерацията. 

Тазгодишната  конференция  бе  особено  забеле-
жителна, тъй като част от срещата се проведе в
литовското министерство на икономиката, къде-
то присъстваха повече от 25 професионалисти от
литовската печатарска индустрия. Събитието бе-
ше  открито  от  заместник–министъра  Гинтарас
Вилда, който изрази своята подкрепа за сектора.

Прес–информация на Intergraf

Интервю с Улрих Щетер, 
член на борда на Интерграф 

През юни т. г.  Интерграф приветства  но-
вия член на борда Улрих Щетер, управляващ
директор на  Druckhaus Mainfranken GmbH,
Германия.

Г–н Щетер, моля, разкажете накратко за ва-
шата компания.
Работя  като  управляващ директор  на  печатарс-
ките компании в групата Druckhaus Mainfranken,
която е производствената част на групата  flyer-
alarm, със седалище във Вюрцбург,  Германия. В
рамките на групата Druckhaus Mainfranken имаме
четири  компании,  седем производствени  пред-
приятия в  Германия  и  около  1500  служители.
Druckhaus Mainfranken  се  концентрира  върху
промишленото  производство  на  всички  видове
печатни продукти  с ниски  тиражи.  Schleunung-
druck и Druckerei Thieme Meißen са печатниците
за листов илюстрационен печат.

Какво ще ни разкажете за себе си?
Завършил съм Полиграфическия  университет  в
Щутгарт, специалност инженер–икономист. В про-
дължение на повече от 30 години  работя  в тази
интересна индустрия и мога да кажа, че съм нат-
рупал много познания за бранша.

Как  виждате  работата  си  като  нов  член  на
борда на Интерграф?
Броят на нашите интернационални клиенти неп-
рекъснато расте. Имаме и няколко много големи

международни доставчици – за  хартия,  мастило
и др. Поради това нашата индустрия трябва да
има  силни  международни  платформи.  Надявам
се, че в бъдеще ще мога да подкрепя стабилни и
справедливи условия за печатарството в Европа.
Също така  искам да  съдействам за по–добрата
комуникация между печатарите в различните ев-
ропейски страни.

Как  виждате  развитието  на  печатарската
индустрия в Германия?
През последните години се наблюдава по–добро
развитие на отрасъла, но винаги има дискусии по
ценообразуването.

Какви са предизвикателствата?
По–малко доставчици на хартия, по–високи цени
на хартия и материали, както и клиенти, които се
опитват да плащат по–малко за по–високо качес-
тво и повече услуги.

Какви са възможностите?
Предлагане на допълнителни услуги в  променя-
щия се  пазар.  Печатарите  трябва  да  продават
продукти и решения като много важен елемент
от маркетинговия микс на клиентите.

Какви са някои от най–важните бъдещи  тен-
денции?
По–ниски тиражи, много бърза реакция и бърза
доставка. Също така, създаване на емоционални
маркетингови продукти,  които  да  заемат  важно
място в рамките на маркетинговия микс.

Имате ли съвети за  печатарите в тази  дина-
мична индустрия?
Не обичам да давам съвети, тъй като имаме мно-
го чудесни експерти в нашата промишленост. Но
мисля, че  вниманието  ни трябва да се съсредо-
точи  върху клиентите и  трябва да правим това,
което обичаме да правим.

Какво бихте искали да кажете на европейски-
те колеги?
Бъдете  креативни,  покажете  на  клиентите  си
какво можем да предложим като много модерна
дигитална индустрия и бъдете успешни!

Какво бихте искали да добавите още?
Благодаря много за дискусиите с всички активни
ръководители на европейски асоциации в рамки-
те на Интерграф.

Благодаря Ви за това интервю!

Прес–информация на Intergraf
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Оптимизация на мастиления апарат

Един  от ключовите компоненти  на  офсетовата
печатна машина е мастиленият апарат. Известно
е, че проблеми при подаването на мастило могат
да доведат до лошо качество на печат и до  уве-
личаване на макулатурите. 

Специалисти  от  техническото  обслужване на
Manroland Sheetfed отбелязват, че в рамките на 5
до 7 години износването на различни компонен-
ти в мастиления апарат се увеличава значително,
а това води до понижаване на производителност-
та на машината и до непрекъснатото почти неза-
белязано нарастване на макулатурите.

Manroland Sheetfed предлага две решения, които
отстраняват проблемите и оптимизират мастиле-
ния апарат. Това са Ink Fountain ServiceKit и Eco-
nomy Ink Fountain ServiceKit.

Новите или фабрично рециклираните от Manro-
land мастилени апарати осигуряват добра  пред-
варителна настройка  на  цветовете,  оптимални
цветови вариации и намаляване на макулатурите.
Това са оригинални резервни части на Manroland
и не бива да се  заменят с такива, предлагани от
независими техници или от трети доставчици.

Ink Fountain ServiceKit  е нов мастилен апарат от
Manroland,  който има една година фабрична  га-
ранция.

Economical  Ink  Fountain  ServiceKit  е  обновен
мастилен апарат с изгодна цена, ремонтиран  от
Manroland и отговарящ на всички предварително
зададени качествени критерии.

© Manroland Sheetfed

Сервизните комплекти Ink Fountain и Economy Ink
Fountain се предлагат вече за почти всички маши-
ни на Manroland Sheetfed.

Прес–информация на Manroland Sheetfed

manroland web systems и Goss 
International (Goss) сливат бизнеса си

Новата  компания  ще  се  нарича manroland
Goss web systems  и ще  бъде мощен достав-
чик за ролните печатници.

Своевременното сливане на дейностите позволя-
ва глобално присъствие на пазара, широка  про-
дуктова гама, технологично съвършенство,  дъл-
госрочна всеобхватна  подкрепа  за  клиентите  и
електронен  бизнес  на  ролния  офсетов печатен
пазар.

Александер Васерман, главен изпълнителен  ди-
ректор на  manroland web  systems,  поема длъж-
ността главен изпълнителен директор на новата
компания с  център в Аугсбург,  Германия.  Седа-
лището на компанията в Северна Америка ще бъ-
де в Дърам, Ню Хемпшир. Мохит Уберой, бивш
главен изпълнителен директор на Goss Internatio-
nal,  ще  остане свързан  с  бизнеса  като  член на
борда и ще подпомага управленския екип  в об-
ластта на бизнес интеграцията.

Акционерите  на  manroland web systems  и  Goss
International,  Possehl Group,  Любек, Германия,  и
American Industrial Partners (AIP), Ню Йорк, ще
останат  акционери  на  новата  компания  и  ще
подкрепят установената бизнес стратегия.

Бизнесът на Contiweb, както и производствената
компания на  manroland  не  са  включени  в  тази
сделка.

Александер Васерман, главен изпълнителен  ди-
ректор на manroland Goss web systems, има ясни
планове: „manroland  web systems и Goss Internat-
ional имат изключително успешен бизнес.  Нова-
та  фирма ще увеличи  глобалния  си  обхват,  ще
продължи иновативната научно-изследователска
и развойна дейност и ще засили присъствието си
на пазара чрез целенасочена консолидация.  На-
шите клиенти ще могат да избират от още по–го-
лямо портфолио от продукти и услуги,  подкре-
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пени от  водещата  в  индустрията  платформа  за
електронна търговия MARKET-X.“

manroland Goss  web systems ще се съсредоточи
върху четири основни области на дейност:  Сис-
темни решения (високо автоматизирано печатно
и довършително оборудване, включително упот-
ребявани  машини  и  транспорт  на  оборудване),
решения за  преоборудване (механични,  автома-
тични и затворени решения за всички видове пе-
чатни машини), сервизни  решения (най–доброто
в класа  сервизно обслужване по  отношение  на
резервни части, труд, дистанционна поддръжка и
договорни услуги)  и  решения  за  електронна
търговия (електронен пазар за ефективни поръч-
ки и логистика за  всички доставчици  на ролно
офсетово печатно оборудване).

Новата  компания  разчита  напълно  на  опита на
своите служители и доставчици.  manroland web
systems и  Goss  ще ускорят успешното си  струк-
турно и  технологично  развитие  от последните
години с  цел разработване  на  нови  продукти,
разширени услуги и създаване на стройна бизнес
структура в съответствие с общите пазарни тен-
денции за изграждане на силна бизнес платфор-
ма за бъдещето.

От 17 август 2018 г. manroland Goss web systems
започна активна дейност с всички свои клиенти.
Новата компания ще се представи с ново портфо-
лио и с нови бизнес идеи на изложението WPE
2018 в Берлин от 9-и до11-и октомври 2018 г., па-
лата 21a, щанд E08. 

Прес–информация на manroland web systems

Epple Druckfarben AG печели 
германската награда за опаковки 2018

Стабилен  висококачествен  печат  и  надеждност
са  основните  приоритети  на  Epple  Druckfarben
AG.  Един от  резултатите  от  тази  философия е
мастилото  BoFood® Organic. Уникалното патен-
товано мастило за офсетов печат ще бъде отли-
чено с германската награда за опаковки в катего-
рията надеждност. Наградата ще бъде връчена на
25 септември 2018 г. на изложението FachPack в
Нюрнберг. 

©  Epple Druckfarben

Концепцията  за  цветовата  система  бе  напълно
убедителна за първокласното жури от експерти.

Прес–информация на Epple Druckfarben AG

Нови широкоформатни принтери 
за CAD, GIS и за графични приложения

© Océ
Océ ColorWave 3700 е с капацитет до шест ролки

С Océ ColorWave 3500 и 3700, фирмата Canon въ-
вежда два  нови  широкоформатни  принтера  за
всички CAD,  GIS  и  за графични  приложения.
Новите системи отговарят на изискванията за пе-
чат в областта на архитектурата, строителството,
проектирането и  производството,  както и в  об-
ластта на POS  и рекламния печат.  Те покриват
широка гама от приложения за голямо  разнооб-
разие от бизнес идеи – от технически документи,
рисунки  и  карти  до  пълноцветни  вътрешни  и
външни отпечатъци, например плакати и банери.

Прес–информация на Océ
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Heidelberg Primefire получава  
InterTech Technology Award

Американската печатарска асоциация Printing In-
dustries of America (PIA) отличи индустриалната
мастилено–струйна цифрова печатна система Pri-
mefire  106 на  Heidelberger  Druckmaschinen  AG
(Heidelberg)  с престижната  InterTech  Technology
Award 2018.

„Наградите  InterTech Technology отличават ино-
вативни технологии,  от  които се очаква да  ока-
жат значително влияние върху развитието на на-
шата индустрия“,  отбелязва Джим Уъркман,  ви-
цепрезидент на Центъра за технологии и изслед-
вания в PIA.

Хайделберг Primefire отбелязва ново развитие на диги-
талните технологии и приложения

Прес–информация на Heidelberg

InterTech Technology Award 2018 
за Rapida LiveApp

Наградите InterTech Technology са едни от най–
престижните в  международната  печатарска ин-
дустрия.  Присъждат се ежегодно от Американс-
ката  печатарска  асоциация  Printing  Industries of
America (PIA).

Rapida LiveApp  на Koenig & Bauer  получи една
от  наградите,  присъдени от  независимо жури.
Журито оцени LiveApp като новаторска, тъй като

приложението оказва голямо влияние върху разви-
тието на комуникацията в полиграфическата про-
мишленост. 

InterTech Technology Awards ще бъдат връчени на
церемония, която ще се състои на 30 септември в
J.W. Marriott  в Чикаго по време на  изложението
Print 2018.

© Koenig & Bauer

С Rapida  LiveApps KBA въвежда модерната филосо-
фия на обслужване при печата и в складовото сто-
панство

Прес–информация на KBA

Изложения до края на 2018 година

Европейско изложение за опаковки, техника и 
технологии

25 –  27 септември 2018 г.
Нюрнберг, Германия 

© Heidelberger Druckmaschinen AG
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Labelexpo Americas Rosemont
Изложение за етикети

25 – 27 септември, 2018 г.
IL 60018 Rosemont, USA 

Изложение за вестникарска техника 
и технология

9 – 11 октомври, 2018 г.
Messe Berlin, Берлин, Германия 

COPI'S Sofia
Специализирано изложение за печатни 
и рекламни комуникации 

02 – 04 октомври, 2018 г.
Интер Експо Център – София 

3D Print Expo Москва
Изложение за  3D-печат и технологии
на сканиране

12 – 13 октомври, 2018 г.
Конгрессно-выставочный центр

Сокольники, Москва, Русия

Empack Madrid
Специализирано изложение за иновации
в опаковъчната технология

12 – 13 ноември, 2018 г.
Feria de Madrid, Мадрид, Испания


	COPI'S Sofia
	3D Print Expo Москва
	Empack Madrid

