1

Новините от света

Информационен бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия в България
Година XVII, Бро 4, декември, 2020 г

В броя ще прочетете:
Intergraf Currency + Identity
Решения за печат на опаковки
Иновации при илюстрационния печат
Печатните машини ROLAND и издателският
сектор
Втори кръг на drupa preview
Иновации от Heidelberg при печата на етикети
Koenig & Bauer развива възможностите
на RotaJET
WAN-IFRA и ЮНЕСКО обединяват усилия в
подкрепа на журналистиката

Impressum
Електронно информационно издание
за печатна комуникация – Орган на Съюза
на печатарската индустрия в България
София, Цариградско шосе 117
Тел. /Факс: 02/975 23 88
Email: of ce@printunion-bg.org
Internet: http://www.printunion-bg.org
Редактор: Росица Велкова
Електронна обработка: DEMAX,
demax@demax.bg
Разпространение: Румен Трифонов,
trifonov@printunion-bg.org
Разпространява се безплатно.
Периодичност: 4 броя годишно.
Newsletter for Print Communication
Edition of the Printing Industry Union of Bulgaria
So a, 117 Tsarigradsko choussee
Tel./Fax: +359/2/975 23 88
Email: of ce@printunion-bg.org
Internet: http://www.printunion-bg.org
Editor: Rossitza Velkova
Layout & Design: DEMAX, demax@demax.bg
Distribution: Rumen Trifonov,
trifonov@printunion-bg.org

.


 

 


й
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Очаква те бро 1 / 2021 на информационния
бюлетин на Съюза на печатарската индустрия
в България през м. март 2021 г.

Intergraf Currency + Identity

Непрекъснато разрастващото се специализирано
мероприятие Intergraf Currency + Identity (валута
и идентичност) свързва от 1976 г. насам технологични иноватори и институционални крайни
потребители.
Конференцията и изложението предоставят отлични възможности за срещи с колеги и клиенти, както и за установяване на нови контакти с
водещи ръководители на печатници за банкноти
и ценни книжа, на централни банки и на правоприлагащи органи от цял свят.
За разлика от почти всички други мероприятия
от това направление, Intergraf Currency + Identity
няма търговска цел. Не се спонсорира. Неутралността и обективността са гарантирани.
Събитието е отворено изключително за печатари на ценни книжа, за техните доставчици, за
централни банки, държавни органи, правоприлагащи органи и специфични за индустрията
доставчици на цифрови решения.
Всички участници представят на експертната
комисия на Intergraf подробна информация и
мостри на продукти.
Прес–информация на Intergraf

Решения за печат на опаковки
Печатниците за опаковки са подложени непрекъснато на растящите клиентски изисквания за
намаляване на разходите, съкращаване на сроковете за доставка и подобряване качеството на
печат. Тук ролният офсетов печат се превръща в
по–добрата алтернатива в сравнение с флексографския или листовия офсетов печат. В много
области на приложение ролният офсет е по–
бърз, по–лесен за изпълнение и икономически
по–ефективен. Той е и особено подходящ за ви-
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сококачествени опаковки, включително такива с
висока цветност и прецизност. Ролните печатни
машини работят по–бързо и предлагат постоянно качество на печат за целия печатен процес и
за различните поръчки.

Иновации при илюстрационния печат
Печатните компании трябва да са сигурни, че
инвестициите им в печатната технология ще запазят своята стойност и ефективност през целия
си експлоатационен живот, като осигуряват възможно най–високо качество на продукцията.
На ожесточено конкурентния пазар, който изисква кратки тиражи, персонализиран дизайн и намалено време за изпълнение, решенията на
Manroland Sheetfed съчетават качеството на офсетовия печат със скоростта и гъвкавостта на
цифровия, което позволява на печатарите да работят изключително ефективно.

При VARIOMAN f:line manroland Goss web systems залага на десетилетия опит в офсетовия печат и комбинира това с най–модерна автоматизация
© manroland Goss
Roland 700 Evolution Speed

VARIOMAN c:line печата върху картон и хартия с
дебелина от 100 до 700 µ. Машината гарантира високо качество на печат при ниски производствени
разходи
© manroland Goss

© Manroland Sheetfed

Продуктовата гама ROLAND Evolution предлага
едновременна смяна на печатните форми, заедно с измиване на валците, както и много други
процеси, което дава възможност да се печатат
ефективно ниски тиражи. Допълнително производителността може да бъде подобрена с избор
на InLine процеси.
Опцията за FutureProof с компоненти InLine помага на клиентите да се адаптират към всякакви
нови потребности.
Компанията разработва и решения, които разширяват обхвата на предлаганите услуги. Това
са например:
– Just-Ready-Print решение;
– ново хибридно мастилено–струйно решение за
индивидуален печат, интегрирано в печатната
машина;
– Autoprint Smart за автоматизирани процеси;
– високообемен илюстрационен печат (печат на
64 страници за едно преминаване през машината ROLAND 900XXL);
– нова конзола и потребителски интерфейс, изискващи по–малко внимание от страна на оператора и предлагащи по–лесно управление.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

VARIOMAN b:line е идеално решение за печат на
книги с малки и средни формати. И при тази машина VARIOMAN акцентът е върху високото качество
на печат при ниски производствени разходи
© manroland Goss

Прес–информация
на manroland Goss web systems

Печатните машини ROLAND
и издателският сектор
Днес електронната търговия има огромно влияние върху реализирането на печатни издания.
Издатели и печатари се изправят непрекъснато
пред нови предизвикателства.

3

Новините от света

Серията печатни машини ROLAND 700 Evolution е конфигурирана с всички необходими опции, за да отговори на търсенето на клиента за
по–кратко време за подготовка и по–високо качество на печат.

В допълнение към приноса на изложбените и
конферентни зони, опциите за връзки между
специалистите ще продължат да се поддържат.
Networking Plaza drupa Matchmaking обединява
посетителите и изложителите. Чрез заявки за
специални области на интерес и разширени
функции е осигурен директен контакт с потенциални заинтересовани страни или доставчици.
След уговорена среща могат да се проведат виртуално аудио или видео разговори.
За повече информация: www.drupa.com

ROLAND 900 XXL

© Manroland Sheetfed

В допълнение, ROLAND 900 XXL осигурява
постоянно качество на цвета с напълно автоматизираната система ROLAND InlineColorPilot.
Производителността може да бъде допълнително подобрена чрез интегриране на ROLAND InlineSlitter, ROLAND InlineCoater или модули за
нанасяне на двойно покритие. В допълнение,
опционалната технология за автоматична смяна
на печатните форми (APL™) намалява натоварването на операторите, ускорява смяната на поръчките и увеличава производителността в
сравнение със стандартните голямоформатни
листови печатни машини.
Прес–информация на Manroland Sheetfed

Втори кръг на drupa preview
От 17.11.2020 г. на цифровата платформа drupa
preview бяха включени онлайн нови лекции и
видеа. Международни лектори като Джек Стратен, Фонс Пат и Дебора Корн представят водещи теми в бранша и дават възможност на посетителите да взаимодействат с тях и да задават
въпроси по време на уеб сесиите на живо.

Еко–инициатива на Съюза
на германските печатари
Екологичната инициатива на печатарските и медийните асоциации подкрепя проекти за опазване на климата в Германия. В допълнение към
добре познатата сертифицирана защита на климата, регионалният климат може да бъде подобрен чрез подкрепа на германския горски фонд.
Протоколът от Киото, най–важният инструмент
в международната политика в областта на климата, предвижда за намаляване на емисиите на
CO2 да се прилага защита на климата там, където могат да постигнат устойчиви резултати с
ефективни и допълнителни мерки. Поради тази
причина емисиите на CO2 се компенсират чрез
международно признатия Златен стандарт, главно в развиващите се страни. За компании, които
биха искали да се включат допълнително, Германският печатарски и медиен съюз заедно със
Фондацията на горите предлага възможност за
участие във важни проекти за залесяване в Германия.
© bvdm

Допълнителна информация се предоставя от
Конферентната зона с кратки презентации на
специалните drupa форуми. Говорители като
Ахим Халпаап и Майкъл Гейл дават импулси за
бъдещето на печатарската индустрия.
Заинтересованите специалисти могат да се регистрират безплатно за новите уеб сесии на drupa preview страницата: https://preview.drupa.de/
17November2020. Сесиите са фокусирани върху
теми, свързани с индустрията на печатните медии, като мастиленоструен печат, тенденции при
опаковките и други технологии. Стратегическият съветник Кристин Кайн, заедно с Марко
Керш от групата Бертелсман, също участват във
втория кръг на конференцията, където ще бъде
разгледано как печатът може да оцелее в съвременния дигитален свят.

Всяка компенсация чрез сертифицирани от Златния стандарт проекти за защита на климата може да се комбинира със защита на горите в Германия в рамките на калкулатора на CO2, т. е. засаждането на ново дърво може да се добавя към
всеки тон компенсиран CO2. Така печатниците
получават допълнителен сертификат за своите
клиенти.
Прес–информация на bvdm
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Иновации от Heidelberg
при печата на етикети
Офсетовите печатни машини Speedmaster, ротационната щанцоваща система XL 106–DD и машините за етикети на фирмата Polar, партньора
на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg),
са идеални за производството на етикети с мокро лепило, етикети за рязане и подреждане, както и за етикети по шаблон (IML). В момента
Heidelberg провежда иновационна инициатива,
за да засили дейността си в този сегмент, а също
така допълнително разширява позициите си на
растящия пазар на етикети.

на ролата ще бъде 1380 мм, ще могат да се отпечатват двустранно фолиа с дебелина между 0,12
и 0,3 мм. С директния мастилено–струен метод
ще се печата с бели и метални цветове.
© Koenig & Bauer AG

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Примерно изображение на RotaJET

„Koenig & Bauer се счита за екологичен пионер
при индустриалния високоефективен мастилено–струен печат, затова с новата машина и с
мастилата на водна основа ще потвърдим ангажираността си за опазване на природната среда“, подчертава г–н Кристоф Мюлер, член на
управителния съвет на фирмата.
Производителите на етикети, както и всички печатари, са изправени пред предизвикателството
да изпълняват по–сложни поръчки за по–кратко
време. Съкратеният период на експлоатация, намалените срокове за доставка, специфичните изисквания на клиентите, както и екологичните
изисквания се нуждаят от изключително гъвкаво производство и от ефективни работни процеси. Поради това концепцията Push to Stop на
Heidelberg за навигирано, автоматизирано цялостно производство на печатни поръчки с Prinect е вече особено популярна при етикетите.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Koenig & Bauer развива
възможностите на RotaJET
Цифров печат върху гъвкави
и разтегливи фолиа
Koenig & Bauer влиза в сътрудничество за по–
нататъшно развитие на RotaJET. С новата машина за цифров печат на гъвкави и разтегливи фолиа, фирмата засилва стратегическия си фокус
върху растящия пазар на опаковки и дигитален
печат. Машината, която се разработва на базата
на RotaJET, трябва да влезе в производство още
през следващата година. Максималната ширина

Прес–информация на Koenig & Bauer AG

WAN-IFRA и ЮНЕСКО обединяват
усилия в подкрепа на журналистиката
Докато светът продължава да се бори с пандемията COVID-19 и нейното въздействие, унищожаването на журналистиката в някои региони
представлява нарастваща заплаха, която довежда съществуващите предизвикателства до повратна точка. Всеки месец носи нови съобщения
за загуба на работни места в журналистиката и
затваряне на някога оживени местни медии.
„Професионалната независима журналистика е
от решаващо значение за предоставянето на животоспасяваща информация на населението по
време на тази криза и играе съществена роля в
изграждането и укрепването на нашите демокрации, справедливост и мир“, отбелязва генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азулай.
„Дълбоко сме загрижени за въздействието на
пандемията върху регионалните икономики, където е застрашена жизнеспособността на местните новинарски медии. Ангажирани сме и правим глобални усилия за преодоляване на това
изключително сериозно предизвикателство.“
Като част от новата инициатива ще бъдат предприети множество съвместни дейности в коор-
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динация с редица партньори, включително правителства, медии, гражданско общество, финансови институции, интернет компании и други
частни корпорации, благотворителни организации, индивидуални дарители, рекламодатели и
инвеститори.

© WAN-IFRA

Двете организации ще си сътрудничат, за да
проучат степента на кризата, да се консултират
със заинтересованите страни, да споделят знания и да представят препоръки за политиката,
които биха могли да помогнат за поддържането
на жизнеспособността на новинарските медии.
WAN-IFRA, в която членуват 3000 издателски
новинарски компании и 60 национални асоциации, представляващи 18 000 издания в 120 страни, ще внесе своя опит, обширни данни и международни мрежи в инициативата.
Предвидените резултати от инициативата са:
– Програмите на националната, донорската и
корпоративната политика установяват и финансират редица механизми за подкрепа на независимите медии.
– Независимите медии споделят познания за
най–добрите практики за жизнеспособност и
устойчивост на медиите и съответно иновации
на своите бизнес модели и застъпничество.

– Знанията, получени относно предизвикателствата и решенията на бизнес моделите се използват от заинтересовани страни в развитието на
медиите (медии, държава, частен сектор, интернет компании, гражданско общество).
– Държавите–членки на ЮНЕСКО размишляват
върху жизнеспособността на медиите на глобално ниво, въздействайки върху нормите чрез повишаване на осведомеността за кризата и необходимостта от коригиращи действия.
Целта е да се подпомогне катализирането на нови форми на устойчиви бизнес модели и да се
установят подходящи механизми за осигуряване
на спешна подкрепа, като същевременно се зачита редакционната независимост и интегритет
на медиите.
„Чрез тази инициатива ЮНЕСКО и WAN–IFRA
се ангажират да потвърдят демократичните норми, които са от съществено значение за функциониране на обществото“, отбелязва президентът
на WAN–IFRA, Фернандо де Ярза.
Двете организации, създадени в един и същ дух
на демокрация и исторически свързани чрез насърчаване на общи ценности, призовават всички, които споделят този интерес, да продължат
прилагането на медиен плурализъм, журналистична независимост и качествена журналистика.
В противен случай се излага на риск важната
роля на новинарските медии, която дава възможност на гражданите да вземат информирани
решения относно бъдещето на техните общности и да формират нашето общо разбиране за обкръжаващата ни действителност.
Прес–информация на WAN-IFRA

На всички наши читател
желаем весела Коледа
много здраве, успехи
и щастие
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през новата 2021 година!
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