Информационен бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия в България
Година XIII, Брой 2, юни, 2016 г.

Международният форум за ефективност и качество
на печата ще се проведе на 7-и юни, 2016 г.
в Дюселдорф, Германия, по време на международното
изложение drupa.
В броя ще прочетете:
Генерална Асамблея на Intergraf
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Тазгодишната Генерална асамблея се проведе отново в продължение на два изключително натоварени дни. На 19-и май представителите на 16
европейски асоциации, членове на Интерграф,
обсъдиха основните резултати от работата на
конфедерацията през 2015-а година и поставиха
задачите за настоящата и следващата.

Новините от света

2

Президентът на Интерграф, Франческо Хостенч
Феу поздрави участниците с добре дошли на
асамблеята в Неапол. Одобрени бяха резултатите
от Генералната асамблея, проведена на 4-и юни
2015 г. в Порто.

Президентът на FTA-Europe г-н Санте Конселван,
информира за дейността на Европейската флексографска асоциация, създадена в началото на
2015 г. под ръководството на Интерграф.
Беатрис Клозе, генерален секретар на Интерграф, представи развитието на основния бизнес
на конфедерацията, както и дейността в областта
на печата със защитни елементи.

Генералната асамблея прие промени в борда на
директорите на Интерграф, промени в размера на
членския внос, както и бюджета на конфедерацията за 2016/2017 г.

Генералната асамблея одобри отчета на дейността на Интерграф за 2015-2016 г. и отчета на управителния комитет.

Следващата Генерална асамблея ще се проведе
на 8-9 юни 2017 г. в Дания.

Летиция Рейнод, Интерграф, представи икономическия отчет на Интерграф, информира за контакти с институции на Европейския съюз и с
други европейски асоциации, за лобиране в различни области, важни за печатарските асоциации
и за техните членове, за проведените консултации със законодателни комисии в Европейския
съюз, за работата по решаване на екологични
проблеми, както и за много други важни и полезни дейности.
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На 20-и май се състоя третата интернационална
конференция на Интерграф на тема: „Значението
на печата за бъдещето“.

Конференцията бе открита от президента на Интерграф Франческо Хостенч Феу. Присъстваха 47
представители от 17 европейски държави.

Иновации и акценти:
manroland web systems на drupa 2016

От 31-и май до 10-и юни 2016 г. manroland web
systems ще посреща клиенти, представители на
медиите и други посетители на drupa 2016 в Дюселдорф (палата 14, щанд C41). Благодарение на
политиката на пазарна ориентация, световният
лидер на пазара на ролни офсетови печатни машини предлага подходящи решения за всякакви
изисквания, независимо дали става въпрос за нови машини, за реконструкции, за дигитални довършителни решения или за модерно омрежване
на производството. При това се предлага реална
добавена стойност за клиента, което означава,
продуктивност, качество, гъвкаво производство и
намаляване на разходите. В допълнение компанията се позиционира като основен доставчик на
софтуер и решения за свързани в мрежа работни
процеси. "Print 4.0" е отдавна реалност при manroland web systems.
© manroland web systems

Марко Спада, член на италианската печатарска
асоциация Assografici и бивш неин президент,
представи кратка информация за състоянието на
италианската печатарска индустирия.
Лектори от различни европейски организации
изнесоха интересни доклади по темата на конференцията.
Колегите, които се интересуват от докладите, могат да получат повече информация от:
г-н Румен Трифонов
Главен секретар на СПИБ
тел.: (02) 975 23 88
e-mail: trifonov@printunion-bg.org
Соб. инф.

Щандът на manroland web systems на drupa 2016

manroland web systems е водещ партньор и доставчик на решения за оператори на ролни офсетови печатни машини, както и за сектора на индустриалния дигитален печат. Всяко решение,
предлагано от manroland web systems е разработено с цел да осигури ефективен производствен
процес. На най–голямото в света изложение за
печат и медии фирмата представя за пореден път
своя ангажимент към потребителите.
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Освен цялостния дигитален печатен работен поток с променлив ин-лайн довършителен процес с
FoldLine и дигитален печат с Prosper 6000S на
Kodak, посетителите ще бъдат информирани за
по–нататъшното развитие на цялостното портфолио от машини и услуги на фирмата, което е
напълно ориентирано към клиента. Всяко от демонстрираните нововъведения е насочено както
към намаляване на разходите, така и към повишаване на производителността и гъвкавостта на
производството. Това важи също и за машинните
ъпгрейди и реконструкции от сектора за услуги
на компанията.

Базиран в Чачак, Znamgraf е утвърден печатар,
чиито клиенти са множество реномирани фирми
от цяла Европа. Той предлага пълния пакет за печат на опаковки – от разработване на концепцията до довършителния процес.

manroland web systems ще представи и своята
компетентност като доставчик на цялостни решения за печатарската промишленост. "Print 4.0",
или производство в мрежа, е много повече от само една визия. Производителят на печатни машини от Аугсбург ще демонстрира на drupa
2016, че правилният подход към тази тема може
да доведе до добри решения и е гаранция за конкурентноспособно производство.

ROLAND 706 LV EVOLUTION притежава всички най–нови функции: нова захранваща система,
нови овлажнителни модули с безшевен делтаефект, подобрен извеждащ модул, задвижване на
машината с най–новата AC система, модул за намастиляване TripleFlow. Машината печата със
скорост от 16 до 18 хил. листа на час и има лесна
за обслужване конзола със сензорен контролен
екран.

Посетителите на щанда на manroland web systems
на drupa ще имат възможност да видят демонстрации на живо на цифровата с променлив формат
довършителна система FoldLine, интегрирана в
цялостен дигитален печатен работен процес и
предназначена за производство на разнообразни
печатни продукти. Ще бъдат представени иновации и решения при печата на вестници, при илюстрационния печат, автоматизацията и услугите.

Към машината се доставя и безплатен двугодишен абонамент на ProServ 360 Performance, нова
програма за обслужване и подкрепа на клиенти,
която включва активен мониторинг на машината.

За да постигне още по–оптимални резултати за
клиентите си, ръководството на печатницата реши да закупи шестцветната ROLAND 706 LV
EVOLUTION – иновативна машина с формат В1.
Това е първата такава машина в Адриатическия
регион. Планира се машината да влезе в експлоатация през септември т. г.

Прес–информация на Manroland Sheetfed
Manroland Sheetfed на drupa

Прес–информация на manroland web systems

EVOLUTION на Manroland Sheetfed
в региона на Адриатика
Дюселдорф се превръща в drupa град

© Manroland Sheetfed

Сръбската печатница Znamgraf, специализирана
в производството на картонени опаковки, е най–
новият собственик на известната EVOLUTION
на Manroland Sheetfed.

Когато по време на drupa (31 май до 10 юни)
панаирният град на Дюселдорф се превръща
отново в най–горещата точка за печатарската
индустрия, целият град посреща радушно
стотици хилядите посетители от цял свят. При
множество мероприятия Дюселдорф блести в
червено и се превръща в drupa град. Целта на
тази съвместна инициатива на Messe Dusseldorf и
на града Дюселдорф е темата на изложението да
е видима в града, но преди всичко да е осезаема.
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Добавете повече KBA
към всекидневието е мотото на групата
Koenig & Bauer (KBA) на drupa 2016.
Под това мото KBA ще покаже в палата 16 иновативни продукти и процеси за цифров, флексо и
офсетов печат. Към това се добавят и нови разработки за оф-лайн довършителна обработка и
облагородяване, услуги и решения за работните
процеси под етикета KBA 4.0.

© Messe Düsseldorf GmbH

Дали подвижна 3D лаборатория или модна колекция от различни видове хартии – не само за
чуждестранните посетители, но и за гражданите
на Дюселдорф ще бъдат предлагани атрактивни
оферти, които в същността си предават новаторски, творчески и естествено разбираемо за заинтересовани непрофесионалист основните послания на drupa.

© Messe Düsseldorf GmbH

„С множеството подготвени мероприятия Дюселдорф доказва, че градът и неговите граждани
се идентифицират с темата на тазгодишното изложение“, отбелязва Борис Найсер, главен изпълнителен директор на търговското сдружение
„Дестинация Дюселдорф“. Естествено, той е
много доволен, че инициативата предизвика много силен резонанс и в нея са се включили активно представители на бранша за услуги в града.
Повече от 50 партньори подкрепят drupa град.
Това са хотели, фирми за кейтъринг, за търговия
на дребно и за транспорт.
За повече информация:
http://www.drupa.de/

Новата Rapida 75 PRO

© Koenig & Bauer AG

Прес–информация на KBA

На drupa 2016 Heidelberg представя
портфолио от услуги
Дигитализацията на печатните медии дава възможност за нов потенциал и висока ефективност.
Иновативната услуга, предлагана от Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg) в категориите
„Технически услуги“ и „Производствени услуги“
има важен принос в това отношение. С 10 хил.
свързани машини и още 15 хил. софтуерни системи, компанията разполага с изключително голямо и солидно изобилие от данни, за да бъде в състояние да обслужва клиентите си в зависимост от
конкретните им потребности. На щанда на Heidelberg посетителите на drupa могат да получат изчерпателна информация за портфолиото от услуги
на компанията.
© Heidelberger Druckmaschinen AG

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG
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InPEQ Forum 2016

Единадесетата среща на балканските печатари и
техните европейски партньори, Международният
форум за ефективност и качество на печата, ще
се проведе на 7-и юни, 2016 г. по време на изложението drupa в Дюселдорф, Германия, на щанда
на manroland web systems (С14, палата 14).
Мото на форума:
„Изтокът среща Запада – печатарите обсъждат
възможности за по–висока ефективност и успех“.

За повече информация:
– Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ,
тел.: (02) 975 23 88;
e-mail: trifonov@printunion-bg.org
– Росица Велкова, координатор на InPEQ Forum,
e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org
Info: InPEQ Forum

Домакин на InPEQ Forum 2016 е manroland web
systems.

Официален език на форума е английски.
Домакинът и организаторите на InPEQ Forum
2016 ще представят нови възможности за контакти и сътрудничество между клиенти, производители, печатници, училища и университети от
Източна и Западна Европа, а също и от някои
азиатски държави.
Експерти от manroland web systems ще информират участниците подробно за тенденциите и перспективите в печатарската и медийната индустрия.
Най–новото ще бъде демонстрирано на щанда на
manroland web systems. След презентациите ще
бъде посетена печатницата WKS Druckholding
GmbH, клиент на manroland web systems. Транспортът е организиран от домакина на форума.
Дневен ред на InPEQ Forum 2016:
13:30 – Регистрация на участниците
14:00 – Презентации на manroland web systems
15:00 – Дискусия и разглеждане на щанда
на manroland web systems
16:00 – Посещение на печатница WKS Druckholding GmbH във Васенберг (пътуване
с автобус – около 45 мин.)
19.00 – Вечеря в ресторант Tante Lucie, Васенберг
21.00 – Връщане в Дюселдорф
(панаирен град + център)

Очаквайте брой 3 / 2016
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България в края на м. септември т. г.

