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Единадесетата среща на балканските печатари и
техните европейски партньори, Международният
форум за ефективност и качество на печата, се
проведе на 7-и юни, 2016 г. по време на изложе-
нието drupa в Дюселдорф, Германия, на щанда на
manroland web systems (С14, палата 14). 

Мото на форума бе: „Изтокът среща Запада – пе-
чатарите  обсъждат  възможности  за  по–висока
ефективност и успех“.

Домакин на InPEQ Forum 2016 бе manroland web
systems.

Експерти от  manroland web systems информираха
участниците за тенденциите и перспективите в пе-
чатарската  и медийната  индустрия.  След  презен-
тациите бе посетена печатницата WKS Druckhold-
ing GmbH, клиент на manroland web systems. 

Йозеф Аумилер и Алвин Щадлер, вице-президенти по
пласмента при  manroland web systems,  представиха
актуални  новости         © InPEQ Forum

                  Международният форум 
за ефективност и качество на печата 

ще се проведе в края на май, 2017 г., в Будапеща, Унгария.
      

  InPEQ Forum 2016
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58 участници от 12 европейски държави присъства-
ха на InPEQ Forum 2016         © InPEQ Forum

25  от участниците в InPEQ Forum  2016 посетиха
печатницата Kraft Schlötels във Васенберг

   © InPEQ Forum

LED UV сушене  на Manroland Sheetfed

Голяма  е  ползата  от  технологията  на  LED UV
(светодиодно ултравиолетово) сушене, с която се
дооборудват съществуващите  печатни  машини
ROLAND.  Тя  осигурява  печат  на  по–ярки  цве-
тове и по–високи нива на производителност с из-
ползване на широка гама от печатни материали,
както  и  значително намаляване  на  разходите  и
увеличаване на ползата за околната среда.

LED технологията осигурява моментално изсъх-
ване на хартия, пластмаса или  на  метализирани
повърхности и тъй като при нея не е необходимо
нанасяне на пудра, това повишава екологичност-
та на технологията.

LED модулите  за  захранване  и  управление  са
компактни и с висока енергийна ефективност. Те
се нуждаят само от 50-70% от мощността, изпол-
звана от LEC-UV и от 20-30% от мощността, из-
ползвана от типичното UV оборудване.  Сегмен-
тирането на  мощността  осигурява  дори повече
икономия,  тъй  като  LED модулите са  напълно
интегрирани във функционалността на печатната
машина.  LED  сушенето  комбинира  по–високо
цветово качество с  по–висок контраст без да е
необходимо защитно покритие.

Мастилото изсъхва  мигновено при излагане  на
LED светлина, така че не е необходима допълни-
телна защита на повърхността и тъй като  LED
процесът генерира светлина без топлина, печат-
ните машини могат да работят при ниски темпе-
ратури, което от своя страна подобрява качество-
то на печатния материал.

Щефан Фингер, ръководител на развойното нап-
равление на Manroland Sheetfed отбелязва: „LED
технологията за сушене има поразителен ефект.
Постига се по–високо качество на печат от онова,
което бе възможно преди няколко години,  значи-
телно се намалява разхода на енергия и се осигуря-
ва възможност  за  непосредствена  довършителна
обработка.  Всичко това, както и ниските  първо-
начални разходи  за  технологията,  повишават
стабилно ефективността на използване.“

С LED технологията моge да се дооборудва по–
голямата част от печатните машини ROLAND.

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Еволюцията на печата на drupa 2016

Един нов свят на инлайн печат посрещна посети-
телите на щанда на Manroland Sheetfed GmbH на
drupa 2016. Специалистите имаха възможността
не  само да  се  запознаят  с  машината  ROLAND
700  EVOLUTION,  а  станаха  свидетели на нови
възможности за печат.

На щанда  имаше  плакати,  отпечатани  в реално
време  на  ROLAND  EVOLUTION,  с  което  фир-
мата искаше да подчертае,  че  една илюстрация
има стойността на хиляда думи. Manroland Sheet-
fed представи почти невъобразими печатни про-
дукти, създавайки ярки  и живи продукти, които
впечатляваха клиентите. Посетителите получава-
ха  подробна  информация  за  всички  модели  на
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ROLAND включително  за  8-цветната ROLAND
700  EVOLUTION с UV,  InlineNumbering,  Infline-
Foiler,  InlineInspector  2.0 и  технология  за  LED
UV  сушене,  а  също  и за  ROLAND  900  XXL
Perfector.

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Посетителите на щанда на  Manroland Sheetfed
©  Manroland Sheetfed

Силно представяне 
и бъдещи перспективи

manroland  web  systems показва  дигитално
лице и очарова клиенти и посетители

На тазгодишната  drupa в Дюселдорф (31 май –
10 юни) manroland web systems представи богато
портфолио от оборудване и иновации, насочени
към осигуряване на ефективни и успешни реше-
ния за клиентите.

Изложението бе отново много успешно за manro-
land web systems. В областта на илюстрационния
печат  бяха  продадени  две  96-странични  ролни
машини от серията LITHOMAN и две  16-стра-
нични Rotoman. Представена бе новата  вестни-
карска машина  GEOMAN  e:line,  приключени
бяха много сделки за дооборудване на съществу-
ващи  системи.  Клиенти  от  цял  свят  сключиха
договори за дооборудване, преоборудване, а  съ-
що и за закупуване на употребявани машини. В
допълнение към продажбата на една дигитална
Inline  довършителна  система FoldLine за  Гуам
(това бе изложената на drupa система, с която се
правеха ежедневните демонстрации на живо) бя-
ха договорени множество проекти в  новоразра-
ботената от  manroland  web  systems област  на
цифровия печат.

Много убедително бе представянето на  сервиз-
ната дейност на концерна. Обещанието WE ADD
VALUE (ние добавяме стойност) бе високо  оце-
нено от клиенти и  посетители, което доведе до
сключване на редица договори за услуги, между
които и един за обновяване на чужда машина в
Индия.  manroland  web  STORE бе  представен  с
нов дизайн и с допълнителни функции. По време
на  изложението  множество  клиенти  сключиха
договори за  първата по рода си 24-часова B2B
пазарна система на manroland web systems. 

Служителите на manroland web systems на щанда на
drupa 2016

© manroland web systems

Александър  Васерман,  управляващ  директор  на
manroland web systems, отбеляза: „Изключително
сме доволни от резултатите, които постигнахме на
drupa. Показахме, че продължаваме да сме инова-
тивни във времето. Освен най–новата технология
на цялостен дигитален печатен работен процес с
променлив инлайн довършителен процес (нашата
FoldLine свързана с Prosper 6000S на Kodak) посе-
тителите имаха възможността да научат повече за
нашето последователно разработено,  цялостно  и
ориентирано към клиента портфолио. Убедително
представихме иновации във всички области – при
съществуващи  и  нови  серии  машини,  с  широка
гама от  услуги с висока добавена стойност,  при
навлизането в нови пазари и бизнес модели, както
и с иновативни софтуерни решения и решения за
работни процеси. Убедителни бяха и  консултанс-
ките ни  възможности.  Специалистите  ни разра-
ботват идеи заедно клиентите и тези идеи водят
до реални решения. Множеството нови поръчки е
чудесен  резултат  и  ясен  знак  за  правилната  ни
ориентация към нуждите на клиентите.“

Прес–информация на manroland web systems
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Успешeн ръст на поръчките 
при  Heidelberg

Първото  тримесечие  на  финансовата  2016/2017
година (от 1 април 2016 г. до 30 юни 2016 г.)  на
фирмата  Heidelberger  Druckmaschinen  AG  (Hei-
delberg)  бе  доминирано от  международното из-
ложение drupa, което се проведе в края на май /
началото на юни. 

Под мотото  „Просто Смарт“ Heidelberg продъл-
жи да работи в областта на дигиталицацията  на
сектора  и  за  неговото  стратегическо  преуст-
ройство.  Новите  продукти  и  решения  в  цялата
производствена верига бяха интересни и търсени
от  клиентите.  Новите  поръчки  се  увеличиха в
края на юни т. г. съответно до 804 млн. евро. 

Обемът на поръчките, който е индикатор за бъде-
щото оперативно развитие на концерна, скочиха
в сравнение с предходното тримесечие с 67 про-
цента от 460 млн. евро на 768 млн. евро.

Търсенето на продуктите на Heidelberg е солидна
база за  постигане  на целогодишните  цели  на
концерна.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

„С успешното си представяне на drupa Heidelberg
започна отлично новата фискална година. Това се
потвърждава предимно от големия брой поръч-
ки, получени по време на изложението“, отбеля-
за Геролд Линцбах, председател на управителния
съвет на компанията.  „Нашите иновации са  съз-
дали нови  стандарти  за  дигиталната  епоха  на
промишлния печат.  Позитивните  сигнали  от
страна  на  потребителите  внасят  изключителен
оптимизъм за бъдещето.“

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Очила за контрол и още много друго ...

На тазгодишната drupa KBA Digital & Web акти-
вира сервизната си офензива с очилата KBA AR
DataGlass и с много други нови решения. С KBA
Augmented Reality Service се обединяват реални-
ят и виртуалният свят.  С AR DataGlass  специа-
листите  от  KBA виждат в  реално  време  какво
правят техниците на място. Времето за интервен-
ция се намалява значително и не съществуват ко-
муникационни проблеми  поради лоши  връзки.
Много ролни печатари оценяват високо  възмож-
ността да получат още по–бързо и по–ефективно
помощ при поява на евентуални проблеми. 

С аудиовизуална подкрепа специалистите са винаги
на ваша страна              © Koenig & Bauer AG

Мобилната конзола на KBA е мобилен пулт за управ-
ление с всички софтуерни функции

© Koenig & Bauer AG

Нова  и  полезна  функция  е  новоразработената
KBA MobileConsole – промишлен таблет, който е
пълноценен мобилен пулт за управление с всич-
ки обслужващи функции. Контролните  и управ-
ляващите нива са идентични с машинния пулт за
управления. Това позволява на операторите и на
персонала  по поддръжката  от  всяко положение
да регулират и променят  настройките на  маши-
ната.

Прес–информация на KBA
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Четвърти Packaging Inspiration Forum 
на PrintCity Allianz

„Бъдещето на опаковъчната индустрия“ е мотото
на четвъртия  Packaging Inspiration Forum, който
ще се проведе на 9-ти и 10-ти ноември 2016 г. в
хотел Grand Elysee в Хамбург, Германия.

Как се развива пазарът на опаковки и какво оз-
начава това за мен и за моята фирма?

Тези  въпроси  засягат всички  нас, особено  във
времето на бързо технологично развитие и сери-
озни социални и  структурни  промени.  Както и
при предишните форуми ще присъстват предста-
вители от цялата  стойностна верига,  а  именно:
собственици на  марки,  дизайнери,  печатари и
специалисти по  довършителна  обработка.  Това
открива нови перспективи и възможности и раз-
ширява кръгозора на потребителите.

В презентации и сесии ще се обсъждат темите:
◦ Съвременни представи за  въздействието  на

външния вид
◦ Ефективност на дигиталния печат
◦ Технологии на бъдещето, области на приложе-

ние, използване и техническо изпълнение
◦ Бариерни технологии за опаковките
◦ Облагородяване и реализация: нови модели на

алианса 
Прес–информация на PrintCity Allianz

COPI'S 2016

Петото издание на изложението за печатни и рек-
ламни комуникации в България COPI‘S (Comm-
unication art  print  image  sign),  организирано от
Интер Експо Център, ще се проведе от 5 до 7 ок-
томври 2016 г. Официални партньори на форума
са Българската асоциация за съвременна графика
и печат /БАСГП/, Sourcing.bg, Полиграфия инфо.
В рамките на  COPI‘S  Print&Publishing организи-

ра поредно конференцията „Ден на печатните  тех-
нологии в съвременния свят – посоките след drupa“.

COPI‘S събира ежегодно изложители от произ-
водството, дистрибуцията и  търговията с  печат-
на, светлинна, външна и сувенирна реклама, като
най–внушително е присъствието на  дистрибуто-
рите на машини, технологии и медии за  дигита-
лен широкоформатен печат. COPI`S се налага ка-
то важен форум за развитието на печатарската и
рекламната индустрия  в  Югоизточна  Европа  и
привлича все по–голям брой посетители от стра-
ната и региона.

И през  2016  г. организаторите  ще  предостават
професионална платформа за  демонстриране на
последните технологични достижения в областта
на  печата,  дигитализацията  и  управлението на
процесите в  индустрията, за интегриране на ди-
гиталния печат  в  маркетинговия  микс,  както  и
новите възможности в издателската дейност. Ще
бъде отдадено внимание на иновативни  реклам-
ни носители, екологично и социално ангажирани
компании, проводници на идеята за бъдещо  ус-
тойчиво развитие.

Ще бъдат  показани тенденциите при  графичния
и пространствения дизайн, дигиталния печат, 3D
печата, услугите, материалите и консумативите,
софтуера за  печат  и  управление  на  процесите,
рекламното обслужване, рекламната фотография,
мултимедийните системи,  визуалните комуника-
ции, производството на рекламно-информацион-
ни елементи, рекламни сувенири и подаръци, пе-
чат върху текстил и декорации.

Info:Inter Expo Center

Директорска конференция 
на Интерграф

Поредната  директорска  конференция  на  Интер-
граф се проведе на 10-13.09.2016 г. в Леви, Фин-
ландия. Присъстваха представители от тринаде-
сет асоциации, членки на Интерграф, както и ге-
нералният секретар на Интерграф Беатрис Клозе
и нейните сътрудници Летиция Рейно и Алисън
Грейс. С цел обмяна на опит и идеи на конферен-
цията бяха обсъдени сегашното състояние на па-
зара на печатни продукти, както и често среща-
ните проблеми.  Темата на водещта презентация
бе: „Привличане на млади хора за индустрията“. 

Info:Intergraf News in Brief, 15/09/2016 
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Interliber 2016

Тази година посетителите могат да очакват пъл-
ни павилиони, множество нови заглавия,  предс-
тавяне на книги, присъствие на хърватски и чуж-
дестранни автори, интервюта с автори, срещи на
издатели, книжари и библиотекари, литературни
семинари, дискусии, и всичко това е само част от
богатата програма на Interliber 2016.

Всички  най–известни  хърватски  издатели  ще
представят  на  панаира  в  Загреб  изключително
богата  програма  от  нови  издания  от  различни
области, като по този начин доказват, че издател-
ската индустрия в Хърватия знае как да и може
да намери пътя към читателя.

За  всички посетители на  Interliber входът е  без-
платен.

За повече информация:
http://www.zv.hr/default.aspx?id=1211

Eurasia Packaging Fair

Изложението Eurasia Packaging се налага като ат-
рактивно и  интересно събитие  с  повече от 1200
изложители,  с интересна  програма за образова-
ние и с множество  награди. Това е мястото,  къ-
дето нови и  утвърдени  производители  на  хра-
нителни и нехранителни стоки откриват хиляди
интелигентни решения за  изработване на  висо-
коефективни продукти.

Международните  и местните  изложители  на
Eurasia  Packaging  Fair предлагат всички еле-
менти от производствената верига –  от машини
за обработка, пакетиране и пълнене на продукти
до машини за всички видове опаковки. Те осигу-
ряват и разнообразни решения,  които отговарят
на специфичните нужди на повече от 50 хиляди
производители  от  Турция,  Източна  и  Западна
Европа, Балканите, Русия, Кавказ, Близкия Изток
и Северна Африка. 

Printpack е част от изложението  Eurasia  Packag-
ing, където посетителите могат да се запознаят с
най–новите тенденции в развитието на печатарс-
ката индустрия. 

Събирайки повече от 1200 изложители от 38 стра-
ни и над 51 хиляди квалифицирани посетители от
91 страни, Eurasia Packaging дава възможност за
разработване на нови бизнес отношения и за ук-
репване на съществуващите партньорства.

За повече информация:
http://packagingfair.com/en/

15-о изложение GRAPHICA 

GRAPHICA е най–успешният панаир за печатни
медии в Гърция. Изложението, на което присъст-
ват предимно  представители от региона на  Бал-
каните,  е стартирало преди 25 години и продъл-
жава да  привлича  изложители  и  посетители,
работещи  активно в тази постоянно променяща
се индустрия.

За всеки професионалист GRAPHICA осигурява
платформа за  срещи и сътрудничество с  достав-
чици на печатни машини и консумативи. В нова-
та си история GRAPHICA следва тенденциите за
развитие на дигиталния печат и предлага на сво-
ите професионални посетители актуална инфор-
мация за промените в промишлеността.

GRAPHICA улавя и насърчава пулса на печатарс-
ката индустрия придимно чрез своите   изложи-
тели, като се започне с тези, активни в офсетовия
печат през 90-те  години, и се стигне  до  онези с
пълна ориентация към дигиталния печат днес.

Изложението GRAPHICA ще се проведе от 17-ти
до 19-ти февруари 2017 г.

За повече информация:
http://www.graphicaexpo.gr/index_en.php?lang=en

Очаквайте брой 4 / 2016
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България през м. декември т. г. 


