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Очаква те бро 2 / 2021 на информационния
бюлетин на Съюза на печатарската индустрия
в България през м. юни 2021 г.

Бъдещето на книгите
Над 200 души от 25 държави участваха в първата част на организираното от Intergraf мероприятие на тема „Бъдещето на книгите“.
Участниците в уебинара се запознаха с най–новите икономически данни, както и с перспективите за печатари и издатели на европейския книжен пазар и бъдещето в постпандемичния свят.
Бяха разгледани много актуални теми, включващи важността на автоматизацията, по–ниските тиражи и намаляването на материалните запаси, стабилността на развитие, задълбоченото
четене и абонаментите.
Уебинарът беше открит от Сейс Вервей, президент на Intergraf, който обясни, че „Книгите заемат специално място в нашия живот и култура.
Дори и на съвременните виртуални работни
места печатаните книги гордо се появяват на
фона на много от нашите дигитални разговори.
Книгите също ни забавляват и информират по
време на днешните предизвикателства, позволявайки ни да пътуваме до други светове, без
да напускаме дома. Животът ни се променя и
много дейности се осъществяват вече он–лайн,
но интересът към печатната книга не намалява.“

© Intergraf

Адам Пейдж, глобален директор за изследвания
в Smithers, избраният от Intergraf партньор за
проучване на пазара и поддръжник на уебинара,
направи общ преглед на най–новите тенденции
в книгопечатането, пояснявайки, че в контекста
на пандемията книгите имат „краткосрочно по-
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ложително въздействие“ в повечето страни, например възможности за образование и различни
домашни дейности. В Западна Европа се очаква
книжният пазар да нарасне от 5,7 милиарда евро
през 2020 г. до 6,5 милиарда евро през 2025 г.
Хавард Грьотхайм, експерт в книжната индустрия и бивш президент на Intergraf, подчерта, че
това, върху което наистина трябва да се съсредоточим, е „преоформяне“ на бъдещия книжен
пазар, защото, въпреки че книгите съществуват
от много години, те продължават да „добавят
промени в живота на човека като учене, съпричастност и психологическо развитие“. Освен това „книгите са полезни за вашето здраве и ще
останат, книгите на хартия са част от нашето бъдеще“.
Рупърт Смит, главен изпълнителен директор на
Halstan Printing, обясни, че бъдещите разработки
ще се случват в областите автоматизация и интеграция на работния процес, като съответно
подобряват цифровите и технологичните възможности. Той уточни, че „издателите инвестират в разширена реалност, наемат повече програмисти и специалисти по работния процес, отколкото печатари“. За 2021 г. Рупърт определя
като добри перспективите на производителите
на печатни книги, защото „пазарът е стабилен“
особено за масовите книги.
Издателската перспектива бе разгледана от Петер Краус фон Клеф, управляващ директор на
Rowohlt Verlag GmbH и президент на Федерацията на европейските издатели. Подчертавайки
значението на книгите за бъдещето, той поясни,
че „трябва да убедим хората да четат отново задълбочено“. Задълбоченото четене е като спорт,
който трябва да се практикува, а бъдещите поколения трябва да развият това умение за по–добра съпричастност и образователни резултати.
Значението на печата за развитие на умения за
задълбочено четене е документирано в различни
материали и изследвания на Intergraf.
Научно е доказано, че четенето на печатни материали (за разлика от четенето в дигитална среда) осигурява добро разбиране на материята, висока концентрация и оптимално запаметяване.
Подобни данни ясно показват, че и в обозримо
бъдеще книгите ще играят важна роля в европейското общество.
Повторението на уебинара може да видите тук:
www.intergraf.eu/events/shaping-the-future-ofprint/book-conference-2021
Прес–информация на Intergraf

Награда на Intergraf
за млади таланти 2021
От 2017 г. насам Intergraf отбелязва работата на
младите хора в европейската печатарска индустрия, награждавайки най–добрите идеи и предоставяйки платформа на следващото поколение
печатни специалисти да споделят своите виждания.
Intergraf приема сега заявки за наградата за
млад талант през 2021 г.!
Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертна група, като победителят ще получи безвъзмездна помощ от 3000 евро.
За да се открият и запазят най–добрите таланти
за бъдещето на европейската печатарска индустрия е важно да се изслушват възгледите на младите хора. Наградата на Intergraf за млади таланти предоставя платформа за това. Печелившата
идея ще бъде споделена с представители на печатарски асоциации, на печатарски компании и
доставчици в бранша.
Кандидатите за наградата за млади таланти на
Intergraf за 2021 г. се приканват да представят
своите идеи по следните два въпроса:
1. Как ще се развива печатът в бъдеще?
2. Каква работна среда търсите? Как може една
печатарска компания да осигури това?
Критерии
– Участниците трябва да са млади студенти,
обучаващи се или работещи в печатница (максимум 25 годишни) в една от страните–членки
на Intergraf.
– Всички идеи трябва да са на английски език и
да са изложени на 2–5 страници. Кандидатът
може да предостави всякаква необходима визуална поддръжка, за да представи идеята си.
– Кандидатите да предоставят и кратка автобиография (максимум 2 страници).
– Възможността да се представи идеята на едно
от мероприятията на Intergraf през 2021 г. е желателна, но не е от съществено значение за спечелване на наградата.
– Заявките трябва да се изпращат на г–жа Беатрис Клозе, генерален секретар на Intergraf,
по имейл (bklose@intergraf.eu)
или по пощата (Intergraf, Avenue Louise 130A,
1050 Brussels, Belgium).
Крайният срок за подаване на заявките е
удължен до 31 май 2021 г.
Прес–информация на Intergraf
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Manroland Sheetfed възобновява
производството
Германският производител на печатни машини
реши да върне служителите си към нормален
режим на работа, тъй като ваксинирането срещу
COVID-19 набира скорост в световен мащаб.
Компанията увеличава производството, за да отговори на растящото търсене на печатни машини от типа Evolution.
Рафаел Пенюла Торес, главен изпълнителен директор на Manroland Sheetfed Group, отбелязва:
„Както и в много други компании, производственият ни растеж бе прекъснат от пандемията в
началото на 2020 г. През последните няколко месеца наблюдаваме обаче в много страни значително увеличаване на броя на проектите за закупуване на нови машини, особено на тези с голям
формат. Броят на входящите поръчки през първите седмици на 2021 г. потвърждава тази тенденция. Предвиждайки по–голямо търсене на
печатни машини, ние увеличаваме вече производителността в нашата фирма, за да съкратим
времето за бъдещи доставки.“
Прес–информация на Manroland Sheetfed

Realtime Technology в Шенжен
инвестира в ROLAND 700
EVOLUTION Ultima®
Realtime Technology Co. закупиха от Manroland
новата високоавтоматизирана печатна машина
ROLAND 700 EVOLUTION Ultima®, оборудвана с най–нови допълнителни системи.
Персонализираният специално за фирмата модел Ultima® ROLAND 709 8DLTTDV EVOLUTION „е за нас като рядък скъпоценен камък“,
подчертава г–н Уанг Хуей, управляващ директор на Realtime Technology.
Основана през 2015 г. в Шенжен, Realtime Technology е специализирана за производството на
опаковки и етикети за цигари, алкохол и електронни продукти. Компанията решава да инвестира в нова печатна машина, за да отговори на
съвременните пазарни изисквания, да увеличи
производителността и да намали производствените разходи. Иновативната концепция на Ultima® отговаря напълно на потребностите на
фирмата, тъй като предлага индивидуални решения за широк спектър от приложения. Тази
доказала се на пазара технология се предлага
вече с най–новото поколение машини ROLAND
EVOLUTION.

Ultima означава персонализиране. Всичко, което
се различава от стандартния процес на печат и
лакиране, намира специфични за приложението
решения с ROLAND 700 EVOLUTION Ultima®.
Машината осигурява максимална гъвкавост, за
да бъдат задоволени уникални изисквания за
опаковки от висок клас.
Много печатари са изправени пред различни
предизвикателства, например растящи разходи и
кратки срокове за изпълнение. Това изисква намаляване на производствените процеси и внедряване на съвременни решения.

© Manroland Sheetfed
Realtime Technology Co.,Ltd. закупи новата високоавтоматизирана печатна машина ROLAND 700 EVOLUTION Ultima®, оборудвана на най–модерни допълнителни системи

С технологията OnePass® на ROLAND 700
EVOLUTION могат да бъдат постигнати разнообразни подобрения за лакиране, печат и нанасяне на фолио за опаковки от висок клас. Тези
производствени възможности осигуряват и по–
големи печалби. Независимо дали става въпрос
за изисквания за по–високо качество, за изключително сложни процеси на печат, по–ниски тиражи или по–кратки срокове, Realtime Technology може да се справи с тези предизвикателства с
лекота, благодарение на персонализираната технология на ROLAND 700 EVOLUTION.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

manroland Goss Group купува бизнеса
за печат на опаковки Thallo
На 17 декември 2020 г. manroland Goss Group,
Аугсбург, Германия, и Contiweb B.V., Боксмер,
Холандия, подписаха договора за закупуване на
ролното офсетово опаковъчно решение Thallo,
включително всички права върху интелектуалната собственост. С тази стратегическа инвестиция manroland Goss разширява продуктовото си
портфолио за растящия пазар на ролни офсето-
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ви опаковки. Предимство за клиентите на Thallo
ще бъдат многогодишния опит в областта на
ролния офсетов печат и глобалната търговска и
сервизна организация на manroland Goss. В същото време Contiweb продължава основната си
дейност като доставчик на иновативни ролни
офсетови и дигитални машини.

ра да бъде изградена ново, напълно автоматизирано и оптимизирано предприятие за печат на
опаковки, което ще обслужва ефективно нарастващото търсене на опаковки за замразени храни.

© manroland Goss

© manroland Goss

„Технологията за опаковане Thallo и бизнесът на
Thallo дават възможност на manroland Goss да
разшири продуктовото си портфолио“, отбелязва главният изпълнителен директор на manroland Goss Франц Крихбаум. „В допълнение към
напълно автоматичното и изключително гъвкаво
решение за опаковане VARIOMAN, печатната
машина Thallo ще засили присъствието ни на
растящия пазар за опаковки“. Нови печатни машини, резервни и износващи се части, он–лайн
и всички други услуги ще бъдат на разположение от един единствен пункт за контакт – при
manroland Goss.
Рутгер Янсен, главен изпълнителен директор на
Contiweb, и Сандър Костер, инвестиционен директор при H2 Equity Partners, приветстват продажбата на Thallo бизнеса на manroland Goss.
„Вярваме, че с manroland Goss намерихме най–
добрия собственик на продукта: солиден, глобален и добре позициониран на пазара за ролни
офсетови машини. В същото време Contiweb ще
съсредоточи собствените си бизнес дейности
върху предоставяне на допълнителни системи за
печатарската индустрия.“
Прес–информация
на manroland Goss web systems

manroland Goss изгражда модерен
център за печат на опаковки
Около един милиард замразени пици се продават всяка година само в Германия и тенденцията
нараства. Manroland Goss ще се представи на този растящ пазар с новата ултрамодерна линия
VARIOMAN c:line. До края на 2021 г. се плани-

Заедно с новоучредена компания, която в момента работи под името ROSA, manroland Goss,
експертът в областта на ролния офсет, ще разработи през 2021 г. технически високо развита печатна машина VARIOMAN c:line.
Основната компетентност на VARIOMAN c: line
ще бъде отпечатването на картонени кутии с
различни дебелини. Машината ще печата чаши,
сгъваеми кутии или, както в случая с ROSA,
кутии за пици със скорост до 400 метра в минута. Над 2500 кутии за пица с нормален търговски размер и с най–високо качество на печат могат да бъдат отпечатани при тази скорост само
за една минута. Тази производствена ефективност осигурява бързината, която се изисква на
пазара на опаковки днес и създава решаващи
конкурентни предимства за клиентите на ROSA.
Прес–информация
на manroland Goss web systems

Отмяна на drupa 2021
и старт на virtual.drupa

След консултации с изложители и партньори,
drupa, водещото световно изложение за печатни
технологии, бе отменено и през 2021 г. поради
проблемите, свързани с COVID-19 пандемията.
Организаторите предлагат на специалистите
„virtual.drupa“, четиридневно дигитално мероприятие. Датата на „virtual.drupa“ попада в периода, първоначално планиран за drupa: от 20-и до
23-ти април 2021 г.
„Виртуалното мероприятие се организира в абсолютно правилния формат в момента. [...] Но-
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вият дигитален форум е виртуална платформа,
предоставяща надежден стълб и възможност за
поддържане на ценни комуникации в индустрията до 2024 г.“, отбелязва Клаус Болца-Шюнеман, президент на drupa и председател на комитета за провеждане на drupa.
За повече информация:
https://virtual.drupa.com

Ново поколение машини за
фармацевтичните опаковки
Papierwerk Landshut Mittler (plm), произвежда
висококачествени опаковки за клиенти по цял
свят. Целейки по–нататъшен растеж, компанията бе първата печатница за картонени опаковки,
която инвестира в машината Speedmaster XL
75-7 + L от новото поколение 2020 на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg). Използването на модерни и иновативни технологии дава
възможност да се съчетаят най–високо качество
и висока производителност.

© Heidelberger Druckmaschinen AG
plm бе първата печатница за печат на картонени
опаквки, която инвестира в машината Speedmaster
XL 75-7+L от новото поколение 2020. Гюнтер (вдясно) и Даниел Берингхаис

„Винаги търсим най–иновативно оборудване, за
да осигурим производството на висококачествени опаковки“, обяснява Гюнтер Бернингхаус,
трето поколение от семейството, ръководещо
plm. Специалистът–печатар работи в компанията вече 40 години и смята, че „винаги е инвестирал в правилните машини“. plm е създадена
през 1914 г. Около 80 % от продукцията е за
средни фармацевтични компании в Германия,
Австрия и Швейцария. Останалите 20 % са за
козметични стоки и за общо потребление.
От 1996 г. компанията е базирана във Wörth an
der Isar, Германия, където има достатъчно място
както за структуриран производствен процес,
така и за по–нататъшен растеж. „Винаги сме се
фокусирали върху производствени локации, къ-

дето можем да поддържаме високо ниво на производителност. Нещо повече, ние инвестираме
изключително много в обучение на специалистите и се гордеем с това“, отбелязва Гюнтер
Бернингхаус, обяснявайки рецептата за успеха.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Комплексна инсталация Rapida 106 X
при SDV
Rapida 106 X влезе в експлоатация при SDV,
Дрезден, през миналата есен. Машината от висок клас със среден формат (макс. формат на
листа 740/750 x 1060 мм) е много повече от листова офсетова печатна машина от най–ново поколение. Преди печатните секции е разположен
напълно оборудван модул на ротационната щанца CutPRO X за биговане и щанцоване на печатни продукти. Следват осем секции за печат 4
плюс 4, както лакиращ модул и удължено извеждащо устройство.

© Koenig & Bauer AG
Rapida 106 X е новата машина на компанията. (отляво надясно) Печатарят Силвио Копте, Норман Томас, SDV планиране и контрол на производството,
Франц Шидерер, управляващ директор в SDV, Робърт Брунер, мениджър на производството в SDV,
Оливер Фукс, продажби Koenig & Bauer Германия, и
Маркус Шмид, управляващ директор на SDV

Франц Шидерер, един от двамата управляващи
директори на компанията, подчертава: „Машината отразява отношението на SDV към живота.
Тя е иновативна и допринася за бъдещата жизнеспособност на нашата компания.“ Абсолютно
необходима е за информационния логистик. С
по–малко персонал осигурява изработването на
сложни печатни продукти само с едно преминаване през машината. Това оптимира логистиката, спестява работни площи за междинно съхранение на полуготови изработки и осигурява
кратки производствени цикли.
Прес–информация на Koenig & Bauer AG
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Новините от света

