Новини от PrePressbg.com
Нова печатна инсталация на KBA се откри във Военно поделение 24430 в град Троян.
Пет цветната машина е модел RAPIDA 105 UNIVERSAL. Максимален размер на
листа 74х105 см. Максимална скорост на печат 15 000 листа/час. Машината ще се
използва основно за печат на географски карти.
Безплатен ъпгрейд за CS3
Клиентите, закупили продукт на Adobe в периода 27 март - 25 юни, получават право на
безплатен ъпгрейд към версии CS3 на съответния продукт или пакет
Font Tools 7.0
Veenix Software пусна седма версия на своя софтуер за работа с шрифтове Font Tools.
Среща на СПИБ в град Троян
На 25 и 26 април 2007 г. ще се състои следващата традиционна среща на СПИБ.
Събирането ще бъде в гр.Троян - курортното селище Чифлика, хотел "Балкан" (www.hotelbolkan.com).
Трудова Борса
Търси Графичен Дизайнер / Специалист предпечат
Графичен дизайнер
Тъсим "оператор/предпечат"
Търсим предпечетар за ситопечат!
Графичен дизайнер предлага векторизиране
(Обявите за работа са само за специалисти от полиграфическия и рекламния бранш.)
Обяви Купува/продава
Купи онлайн
Новият пакет векторни изображения - Ultimate Icons MEGA PACK
PANTONE® FORMULA GUIDE
Наръчник по предпечатна подготовка
Ultimate Ornaments MEGA PACK
101 видео урока за CorelDRAW за 19.95
Система за онлайн поръчки БГоферта.
БГоферта осъщестествява връзката между Вас и клиента. Останалото е във Ваши ръце.

Рейтинг топ 100 фирми на каталога Полиграфия Инфо
Полиграфия Инфо представя някои от фирмите в каталога:
TDG Print, Адком, Ангара ЕООД, Априком ООД, Бет Принт ООД, БиЕмДжи ООД,
Бокас ООД, Булгед, БУЛГРАФ-СТУДИО ФОЛИО ЕООД, FFD, ГАЛБО Машини,
ГРАФИКС ЕООД , Маус
Категории в каталога - 34
Фирми в каталога - 1840
Машини в каталога - 85
Градове - 80

Нови фирми
» Арт-А
» Ска Вижън
» Кало спорт
» Фортес ООД
» ProPACK Magazine

Условия за добавяне в каталога
Моля, извинете ни, ако сме Ви обезпокоили с този мейл.
Ако не желаете да получавате повече информация за новините в областта на полиграфията
от PrePressbg.com, изпратете празен мейл на този адрес и ние няма ди Ви безпокоим повече!
Prepressbg.com уважава Вашите права и не предоставя Вашата лична информация на трети
лица. Изключение правят случаите, в които информацията е публична или имаме Вашето
изрично съгласие. Изпращането на този нюзлетър се извършва и контролира изцяло от
PrePressbg.com. Ако имате въпроси или предложения, екипът ни е на Ваше разположение.
Сърдечни поздрави!
Екипът на Полиграфия Инфо

