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Балканската печатарска медийна общност
се развива извън географските граници
Повече от 200 участници от 14 държави присъстваха на петия Балкански печатарски форум под
патронажа на manroland AG, който се проведе на
14-и октомври, 2010 г. Изключително интересното място на срещата – Унгарската национална
библиотека Széchényi в Дворцовия комплекс на
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крепостта Буда в Будапеща. добави особено чувство на съпричастие към Балканската печатарска
медийна общност. В срещата участваха ръководители и членове на националните печатарски
съюзи, на полиграфическите училища и университети на Балканските държави, на специализираната преса на Албания, България, Гърция,
Румъния, Сърбия, Турция Унгария и Хърватска;
клиенти на manroland; също представители от Intergraf, от спонсорите и поддръжниците на Форума; гости от националните печатарски съюзи и
от полиграфическите университети на Русия и
на Украйна.

През последните две години Балканският печатарски форум се превърна в институция за всекидневен контакт с членовете, с партньорите,
производителите и търговците. Участието в тази
институция предлага полезни контакти и предоставя възможност за отговор на въпроси, за дискусии и за намиране на подходящи решения.
Балканската печатарска медийна общност се развива днес извън географските граници, което доказва важността и необходимостта от комуникация в печатарската промишленост в региона.
Комуникацията на различни нива
повишава стойността на мероприятието
Докладчици от фирмите manroland AG, Müller
Martini GmbH, Océ Printing Systems GmbH, Leonhard KURZ Stiftung & Co. KG, Béta-Roll Hengergumizó Zrt., Унгария и Infopress Group Hungary
Zrt. презентираха информация под мотото на Форума „Висококачествен печат – високо въздействие, добри постижения“.

© Balkan Print Forum

На тази пета годишнина на Форума присъства и
проф. Герд Финкбайнер, председател на Управителния съвет на manroland AG, съучредител и
активен поддръжник на Балканския печатарски
форум. По време на прес–конференцията на manroland, проведена преди началота на срещата,
той отбеляза, че за неговата компания Балканският печатарски форум представлява значим и
важен проект и дейност. „За нас е важен приоритет да поддържаме Форума и да го превърнем
в успешно регионално мероприятие, регионална
организация, която предлага добавена стойност
за всички участници.“
© Balkan Print Forum

По време на дискусията (отляво надясно): д–р Росица
Велкова, Ищван Коша, Ян Линдстрьом, Томас Хаузер
© Balkan Print Forum

Томас Хаузер, вице–президент Корпоративен маркетинг и комуникации, manroland AG, Ян Линдстрьом, UPM Sales GmbH, и Ищван Коша, директор на унгарската печатница за опаковки Kner
Packaging Kft., участваха в дискусията на тема
„Добри постижения при печата на опаковки“,
която е включена за пръв път тази година в програмата на Форума. Тримата представители говориха за формулата на успеха при печата на опаковки, за това, как производителят на машини и
на хартия може да помогне на печатарите да генерират повече добавена стойност при опаковките, дискутираха идеи и възможности за осигуряване на нови технологични решения и важни
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организационни аспекти и програми за обучение
и квалификация на печатарите.
Изключително успешна бе и възможността за
представяне на информационни материали на
специални табла и маси. manroland AG, главен
спонсор на петия Балкански печатарски форум,
ко-спонсорите Müller Martini GmbH, Océ Printing
Systems GmbH и Leonhard KURZ Stiftung & Co.
KG, суб-спонсорът UPM, поддръжниците Agfa
Graphics, Béta-Roll Hengergumizó Zrt., M-real,
Weilburger Graphics GmbH и Sappi, а също Print
City Alliance и BD-Expo Kft., унгарското представителство на Messe Düsseldorf, представиха информационни материли. Това бе допълнителна
възможност участниците от балканската печатарска медийна общност да получат актуална информация, да установят нови контакти с производители и доставчици, да дискутират важни
теми.

Информационните табла пред залата
© Тити Амзар, Print Magazin, Romania

Интересни и информативни презентации
Д-р Чоба Хорват, PNYME-NYPSZ, приветства с
добре дошли участниците в петия Балкански печатарски форум и представи накратко дейността
на Техническата асоциация на хартиената и печатарската промишленост (PNYME).
Професор Герд Финкбайнер, председател на Управителния съвет на manroland AG, представи
темата „Перспектива Печат 2020 – повишаване
на ефективността и създаване на добавена стойност с висококачествен печат“. Той подчерта:
„Мотото на Форума отразява много подходящо
настоящото състояние на индустрията, както и
актуалните предизвикателства и възможности.
Днес трябва да положим сериозни усилия, за да
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покажем какви възможности ни предоставя добавената стойност за различните производствени
сегменти.“ Проф. Финкбайнер подчерта, че бъдещето на печатарската промишленост зависи предимно от технологичната компетентност, както и
от продуктовите и иновационните възможности.
Новите технологични решения при печата с добавена стойност трябва да дадат възможност на
книгите, вестниците, списанията, опаковките да
се представят на пазара с нови качества и да бъдат привлекателни за потребителя. Както днес,
така и в бъдеще тази индустрия се нуждае от повече съвместно развитие по отношение на продукти и услуги. Иновациите, които са движещата
сила за бизнеса трябва да постигнат резултатите,
които обещават, използвайки високо ниво на оптимизация на производствените процеси.

Докладчиците на петия Балкански печатарски форум (отляво надясно): проф. Герд Финкбайнер, Улрих
Бернхард, д-р Чоба Хорват, Енгелберт Щранегер,
Роланд Хен, Бернд Шопферер и модераторът Миклош Балог
© Balkan Print Forum

В доклада „Етикети и гъвкави опаковки – ролни
офсетови решения“ Роланд Хен, управляващ
директор за Централна и Източна Европа, Müller
Martini GmbH и Бернд Шопферер, производствен и маркетинг мениджър, Müller Martini Druckmaschinen GmbH, представиха компанията си,
разгледаха дейността в балканските и източноевропейските държави и информираха публиката
за съществуващи методи за печат на гъвкави опаковки. Те анализираха защо ролният офсетов печат остава привлекателен за опаковки и представиха сравнение на разходите в областта на опаковъчни етикети при различни печатни методи.
Улрих Бернхард, търговски и маркетингов мениджър, Europe, Middle East, South America,
Leonhard KURZ Stiftung & Co.KG, говори по темата „Преговане с горещо фолио и студен
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фолиен трансфер – дизайн и тенденции за опаковъчната индустрия“. Неговото главно послание
към специалистите бе: „Опаковката идентифицира марката, разяснява марката и продава марката. Конкуренцията ви принуждава да добавите
стойност към своята марка.“ Използвайки различни примери, той представи по много впечатляващ начин безкрайните възможности на преговането с горещо фолио и на студения фолиен
трансфер.
Темата „От офсетов към дигитален печат – това е
и мой бизнес или пък са нови възможности?“ бе
представена от Енгелберт Щранегер, директор на
направлението Бизнес развитие на мастилено–
струйната технология, Océ Printing Systems GmbH.
Представяйки тенденциите на печатарския пазар
със сериозното намаляване на тиражите и печата
на единични екземпляри, докладчикът посочи
основните пазарните сили, които направляват
трансформацията на индустрията, а също и пазарните тенденции и приложения за директна поща, за производство на книги и вестници. Офсетовият печат бе сравнен с дигиталния на база на
съвременното развитие и използвайки главните
стратегически направления в полиграфическата
промишленост.
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Имре Лакатош, генерален мениджър на InfoPress
Group Hungary Zrt., говори за „Иновации в печатницата за списания“. По интересен и оптимистичен начин той подчерта неотменното присъствие
на печатни продукти на пазара, особено на
списанията. Технологична иновация, автоматизация, повишаване на ефективността и качеството
на печатните продукти са основните задачи на
индустрията. Списанията са ни придружавали от
десетилетия насам, тези печатни продукти са
много важни днес и г–н Лакатош е убеден, че те
ще продължат да играят важна роля и в бъдеще.
Д–р Росица Велкова, координатор на Балканския
печатарски форум, представи дейността на Форума през последната година и обяви новата инициатива за обучение и квалификация на печатари
Initiative for Printers' Education and Qualification –
IPEQ. Тя отбеляза, че институцията Балкански
печатарски форум е силна печатарска медийна
общност с огромен потенциал.
На специализираната среща на представителите
от европейските полиграфически училища и
университети д–р Ярослав Урин, зам. ректор по
организация на процесите информира за развитието на основните научни изследвания в Украинската печатарска академия. Д–р Младен Ловичек, генерален секретар на iarigai, представи
Международната изследователска организация
за информационната, медийната и полиграфическата промишленост. Проф. Лидия Мандич информира присъстващите за дейността на Факултета по полиграфия към Университета в Загреб,
Хърватска.

Докладчиците на петия Балкански печатарски форум (отляво надясно): Габор Балог, Тамаш Гал, Имре
Лакатош и д-р Чоба Хорват
© Balkan Print Forum

Тамаш Гал, генерален директор, и Габор Балог,
търговски и маркетингов мениджър, Béta-Roll
Hengergumizó Zrt., Унгария, представиха ролята
на компанията си на Балканите. Дейността им бе
показана ясно в презентацията: „От Roland Praktika дo Lithoman – от Адриатика до Черно море –
с гумените валци и ролки Beta-Roll“.

Д–р Ярослав Урин информира за развитието на основните научни изследвания в Украинската печатарска академия
© Balkan Print Forum
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Посещение на печатница
MoD Mapping Company в Будапеща
На 15-и октомври, 2010 г. гостите на Петия Балкански печатарски форум имаха възможността да
посетят печатница MoD Mapping Company. Създадена през 1919 г., днес печатницата произвежда картографски продукти предимно за унгарската армия. Печата се на една 4- и една 6-цветна
офсетови печатни машини на manroland.

Балканите са едно добро място
за бизнес

Посещение на музея на MoD Mapping Company
© Атанас Джажев, сп. Полиграфия, България

Шестият Балкански печатарски форум
ще се проведе в Белград, Сърбия,
на 20 и 21 октомври, 2011 година.

Душан Павичевич, президент на Съюза на графичните инженери и техници в Сърбия UGETS, покани
присъстващите на следващия шести Балкански печатарски форум
© Balkan Print Forum

Прес–информация на Balkan Print Forum

На петия форум на печатарската индустрия
от Балканския район, проведен в Будапеща на
14 и 15 октомври, взеха участие представители
от 14 държави. За това с какво форумът може
да помогне за бизнес–контактите между страните, може ли той да генерира положителен
ефект, е разговорът с Герхард Гоцек, управляващ директор за Централна и Източна Европа
на фирма manroland – вторият в света производител на печатарска техника и спонсор на това
ежегодно събитие, превърнало се, според оценките на самата компания, в институция.

Господин Гоцек, тази година Балканският форум на печатарската индустрия отбеляза един
малък юбилей – пет години от началото си.
Каква е Вашата оценка за форума?
Г. Гоцек: Мисля, че Балканският форум дава възможност на печатарите, на техните асоциации и
на университетите да се срещнат, да обменят
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идеи, да споделят най–добрия опит, да установят
връзки помежду си. Това е много важно, защото
Балканите са район, който има голям и добър
потенциал в Европа, но страните са малки.
Участниците във форума се опитват да установят
контакти, които в крайна сметка трябва да
генерират положителен ефект, затова и нашата
компания – manroland, спонсорира инициативата.
Каква е разликата между тазгодишния форум и
предишните?
Г. Гоцек: Аз бях на първия форум, във втория и
третия, които бяха в Гърция и Турция, не можах
да участвам, представен бях на четвъртия в Букурещ, тук съм и на петия. Мога да кажа, че специално четвъртата среща в Букурещ и сегашната
в Будапеща предизвикаха голямо внимание от
страна на печатарите. Доста страни участват на
тазгодишния форум, представените доклади –
както от специалистите в печатарската индустрия,
така и от потребителите, са много и интересни.
Голямо впечатление ми направи изказването на
унгарския представител Имре Лакатош от Infopressgroup. На форума се срещнах с представителите на печатарските асоциации от различни
страни. И макар че познавам повечето от тях, установих и нови контакти – например с представител от Сръбската асоциация на печатарите,
което за нашата компания е много важно, защото
възнамеряваме да започнем работа там.
Какво е мястото на България в пазарната стратегия на manroland?
Г. Гоцек: manroland има много висок пазарен дял
в България, когато става дума за новото поколение печатни машини. Разбира се, в България се
продава и доста използвана техника, което става
не директно от нашата компания, а чрез посредници. И тук нещо интересно – България е единствената страна в Източна Европа, която купи
най–добрата ни листова офсетова печатна технология, която можем да предложим в момента.
Собственик е компанията Билборд. Даже в Полша, която е много голям пазар в Източна Европа,
досега не сме продали тази най–нова и модерна
техника. Купи я българската компания Билборд.
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Един от докладчиците на форума възкликна, че
балканският рaйон можел да се „разтяга” . Той
имаше предвид, че на петия форум дойдоха
представители не само от Балканските страни, а имаше специалисти и от други региони, в
това число и от Русия и Украйна. Какви са намеренята на manroland за Русия – един безспорно голям пазар?
Г. Гоцек: И сега нашата компания е представена
в Русия чрез търговска дилърска компания. Тя е
независима, но има договор с нас да продава
продукцията ни. Същото е в Украйна, за която аз
отговарях до 2008 година. Там малък посредник
работи за manroland. Може би компанията ни в
бъдеще ще смени стратегията си, но на този етап
смятаме, че пазарът там може да бъде обслужван
от посредници. Колкото до „разтягането” на балканския район, който вече стъпва и на два континента, имайки предвид участието на Турция, в
това няма нищо лошо. Ако други страни извън
Балканите се интересуват, защо да не участват.
Искам да Ви попитам, географските определения източни и западни страни означават ли непременно и различни условия за бизнес в едните и
другите? По–лесно ли се работи на Запад, отколкото на Изток?
Г. Гоцек: Според мен разделението Източна и
Западна Европа не бива да бъде възприемано в
негативен аспект, а по–скоро като географско понятие. Нашата компания например е горда от успешния си бизнес в източноевропейските страни
през последните години. Може би все пак има
известна разлика между едните и другите страни
– по–трудно се инвестира в Източните, отколкото
в Западните страни. Общото е, че най–важното е
да се намери финансиране. Като цяло обаче, пазарът и страните са различни, но проблемите са
еднакви.
Разговора води
Веселка Динова, журналист, Виена
(Интервюто е подготвено специално за
Информационния бюлетин на Съюза на
печатарската индустрия в България.)
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„Prinect Inpress Control отговаря напълно на мотото на Heidelberg: Мислете ефективно и печатайте екологично“, отбелязва Щефан Пленц,
член на Управителния съвет на Heidelberg, отговарящ за оборудването. „Междувременно Heidelberg доставя средно всяка втора машина Speedmaster XL 105 и всяка четвърта Speedmaster XL
75 оборудвана с Prinect Inpress Control. Така се
намаляват отпадъците, пести се електроенергия
и се съкращават емисиите от CO2, което е много
добре за природната среда.“

Prinect Inpress Control
поддържа екологичния печат
Системата за inline измерване и контрол Prinect
Inpress Control на Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) подобрява не само икономическия, но и екологичния баланс на печатниците.
Изследвания, проведени от Heidelberg, показаха,
че с внедряването на Prinect Inpress Control се
пестят средно 100 до 150 листа макулатура на
поръчка и времето за подготовка може да се
намали с осем до дванайсет минути. При допълнително използване на Prinect Workflow икономията на макулатури за подготовка достига до
350 листа. Освен намаляването на хартиените отпадъци поради по–бързото изпълнение на поръчката се прави и значителна икономия на енергия.
В зависимост от вида на машината и структурата
на тиража емисиите от CO2 могат да се съкратят
с до 122 тона на година.

Клиентите са изключително доволни от резултатите, постигнати с новата система за измерване и
контрол. Ханс Ройфурт, собственик на печатница h. reuffurth GmbH, отбелязва например: „Ние
се стремим към осигуряване на най–високо качество и към максимално опазване на околната
среда. С Prinect Inpress Control започваме тиражния печат средно след 250-ия лист макулатура.
Печатарят не трябва да изтегля листове за ръчен
контрол, което позволява да ускорим производството на поръчките със средно 30 процента. Допълнително подобряваме и екологичните показатели на печатницата.“

С Prinect Inpress Control на Heidelberg се пестят 100
до 150 листа макулатура на поръчка
В печатния цех на фирмата h. reuffurth GmbH е разположена и една машина Speedmaster XL 105, оборудване с Prinect Inpress Control

Производственият директор Петер Хофман добавя: „Чрез контрол на тоновата градация с Prinect Inpress Control виждаме своевременно кога е
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необходимо миене. Вместо да мием превантивно,
сега почистваме валците целево и с използване
на по–малки количества миещ разтвор. Освен
това контролът на тиражния печат осигурява
много по–малко отклонения в качеството.“
Печатницата h. reuffurth GmbH със седалище в
Мюлхайм на Майн печата предимно висококачествена продукция. Всички теми, свързани с
управлението на цвета са изключително важни за
специалистите тук. В предприятието се използва
Prinect Inpress Control при машините Speedmaster
XL 75 и Speedmaster XL 105. Двете машини получават мастилото от централна система за захранване. Това означава по–малко кутии и картуши с мастило и естествено допринася за намаляване на отпадъците. Двете печатни машини са
оборудвани с най–новите периферни устройства,
напр. PowderStar и CleanStar, които допринасят
значително за осигуряване на екологичен печат.
Prinect Inpress Control измерва и регулира автоматично мастилото и пасера при работеща машина и при всяка скорост на печат. Контролиращият модул е интегриран директно в печатните
машини и мери мастила от скалата, специални
мастила и пасер по контролна ивица/скала. При
нужда корекциите се изпращат директно в пулта
за управление Prinect Press Center, от където се
правят и съответните изменения. Поради факта,
че с Prinect Inpress Control машината не се спира
за настройка или за контрол на тиражния печат,
системата допринася определено за повишаване
на производителността и подобряване на екологичните показатели – по–малко макулатури и по–
малък разход на енергия.
Prinect Inpress Control се предлага към машините
Speedmaster за модели XL 75, SM 102, CX 102,
XL 105, XL 145 и XL 162. Спектрофотометричното измервателно устройство е разположено в
последната печатна секция. При машините за печат на лице и гръб има и допълнително измервателно устройство в печатната секция преди обръщателната система.
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Печатница h. reuffurth GmbH

В предприятието с 50-годишна история работят
75 души. През 1982 г. 33-годишният Ханс Ройфурт поема ръководството на фирмата, която тогава работи предимно в областта на предпечатните процеси.

В довършителния цех на фирма h. reuffurth GmbH работят четири машини Stahlfolder и една нова Stitchmaster ST 450

През 2000 г. предприятието е вече цялостно изградена печатница, ориентирана към производството на висококачествена продукция. Печата се
на една Speedmaster SM 52, една Speedmaster XL
75 и една XL 105, като всяка машина е оборудвана с Prinect Inpress Contol. В довършителния
цех се работи с четири сгъвачни машини Stahlfolder и една нова Stitchmaster ST 450.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

В бъдеще вестникарите няма да имат
друга работа освен да натиснат бутона.
Революцията в печатния цех вече започна. С One Touch на manroland.
Добре дошли в света на автоматичното производство на вестници с
One Touch, революционната концепция на manroland. Само с натискане на един бутон се изпълняват опeрации, които по–рано изискваха
безброй отделни действия – за подготовки, смяна на поръчки, за печат
и поддръжка. Всеки изминат ден ни приближава до тази цел. С нашите
autoprint вестникарски машини цялостната автоматизация е напълно
достижима за Вас. WE ARE PRINT.®

манроланд България ЕООД
1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 - партер
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg

