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Не пропускайте през 2014 година!

Международният форум за ефективност и качество на печата
ще се проведе на 23-24 октомври, 2014 г. в Загреб, Хърватия.
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Siemer Cardboard избира отново
manroland
Фирмата Siemer Cardboard GmbH в Лаатцен до
Хановер, Германия, закупи новата шестцветна
Roland 700 HiPrint с LV.
Повече от 30 хиляди печатни секции на Roland
700 HiPrint са продадени вече с около 3 хиляди
различни конфигурации за печат на разнообразни печатни приложения.
В продължение на 100 години Siemer Cardboard
произвежда висококачествени опаковки и кутии
за козметични продукти. Фирмата е един от първите производители на екологични продукти в
Германия.
Прес–информация на manroland sheetfed

Десета машина ROLAND за LANA
LANA, една от най–големите и известни печатници за опаковки в Хърватия, закупи новата офсетова печатна машина ROLAND R700. В предприятието работят общо девет машини на фирмата manroland.
Директорът на LANA, г–н Иван Туркали, отбелязва: „За всяка нова инвестиция са необходими
около три месеца за детайлно проучване на предлаганите технологии. Представените сложни и
висококачествени печатни мостри бяха достатъчен аргумент да инвестираме отново в машина
на manroland.“
Собственикът на LANA, г–н Никола Ханцел
допълва: „При посещението на производственото предприятие на manroland бяхме във възторг
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от нивото на организация, броя на машините и
качествения контрол, които са уникални в световен мащаб. Сравнявайки сервизната дейност и
логистиката на компанията с тези на други производители, се убедихме напълно, че нашето бъдеще е тук.“
Техническият директор, г–н Гордан Божичевич
подчертава: „С машините на manroland печатаме
абсолютно безпроблемно 24 часа в денонощие
върху различни видове хартии. Много съм щастлив, че отново поръчахме нова машина от manroland. Убедени сме, че това са най–надеждните
машини в света.“

ностите на клиента по отношение на гъвкавост
при обема на продукта в брой страници, на формата, а също и на оформяването. В резултат конструирахме машина, включваща от една страна
конвенционални машинни компоненти, които досега не са били комбинирани по такъв начин
(двулентова 80-странична машина). От друга
страна разработихме собствен вариант на технология за сгъване, която изискваше съответно
нов тип конструкция. С реализираната нова машина LITHOMAN можем да осъществим представата си за гъвкавост и ефективност.“
Прес–информация на manroland web systems

Прес–информация на manroland sheetfed

Производствен старт за новата
160-странична LITHOMAN
На drupa 2012 WKS Druckholding и manroland web
systems стартираха проекта „Най–голямата илюстрационна печатна машина в света“. Точно 18 месеца по–късно, на 13.11.2013 г., двулентовата 80странична LITHOMAN при Kraft-Schlötels във Васенберг, Германия, бе демонстрирана пред гостите, поканени за откриването.

Agfa Graphics представя
VIP календара 2014
Комбинация от иновативен дизайн, висококачествен печат и обработка, както и уникални фотографии характеризират VIP календара на Agfa
Graphics за 2014 г. Продуктът комбинира множество технологии и възможности за облагородяване.
Всяка страница е отпечатана на различен носител
с използване на специални мастила и техника.

Особено внимание заслужава страницата на месец декември, която е отпечатана върху текстил с
неотдавна представения ширикоформатен принтер Ardeco на Agfa Graphics.

© manroland web systems

При официалния производствен старт на оборудването д–р Ралф Дитман, търговски директор на
WKS, отбеляза възтрожно: „В процеса на реализация на проекта се базирахме изцяло на потреб-

Календарът е изработен в Guido Maes Printingdeluxe, Гент, Белгия, съвместно с Mathilde Studios,
Adrien Hendrickx Digital Imaging, италианския
производител на хартия Fedrigoni и компанията
за довършителна обработка Wirebind.
За повече информация:
http://www.agfagraphics.com
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© Heidelberger Druckmaschinen AG

Клиентът желае да бъде в центъра на вниманието. Какво да правим?
Осигурете възможност за печат на висококачествени продукти на конкурентна цена.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) предлага подходящи за целта продукти:
•
Prinect Color Toolbox за управление на цвета, мастилото и качеството;
•
със сертификация по ISO 12647-2 клиентите гарантират качеството на продуктите;
•
пакет материали Saphira Performance Kits, разработени за специална технология на Heidelberg,
напр. Anicolor или LPL;
•
обучение в Print Media Academy на Heidelberg по темата: Оптимизация на разходите;
•
Speedmaster CX 102, Speedmaster XL 75, Speedmaster XL 105, Speedmaster CL 145 и XL 162,
DryStar UV;
•
сгъвачни машини, Flexomailer, Stitchmaster ST 450 и лепилни системи.
За информация: Хайделберг България ЕООД, 1784 София, жк. Младост 1,
ул. Магнаурска школа, № 3, тел.: 02/ 971 80 25, 02/971 80 28, факс: 02/971 80 38

Партньорство между Heidelberg
и Fujifilm
FUJIFILM Corporation, FUJIFILM Global Graphic
Systems Co., Ltd. (Fujifilm) и Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) договориха глобално
стратегическо партньорство в областта на мастилено–струйния печат, а именно:
•

сътрудничество с цел ръст в областта на печата на реклами и опаковки;

•

•

Heidelberg получава достъп до мастилено–
струйната технология на Fujifilm, а Fujifilm
печели от опита на Heidelbergs при разработката и производството на печатни машини;
двете фирми имат взаимна полза от търговските и сервизни организации.

Двете световни фирми обединяват усилия с цел
подобряване на съществуващия бизнес и то предимно чрез присъединяване на нови пазарни сегменти с използване технологията за мастилено–
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струен печат. Сътрудничеството се концентрира
основно върху разработката на съвременни продукти за дигитален печат. Освен това се осигурява и възможност всяка от фирмите да има достъп
до най–новите технологии на Heidelberg и Fujifilm в областта на предпечатния процес. Изискванията на клиентите имат както и досега абсолютен приоритет за партньорите.
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по пощата. През миналата година Van Elst инсталира машината Stahlfolder TH 82 Flexomailer с
всички опции за оптимизиране на процесите при
директни пощенски пратки.

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Нови високопроизводителни машини
на Heidelberg
Холандското придприятие за довършителна обработка Van Elst в Апелдоорн инвестира неотдавна в две високоавтоматизирани сгъвачни машини
Stahlfolder KH 82 и в една нова наборно–шевна
Stitchmaster ST 500 с шест секции, и двете на
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg).

Наборно–шевната машина Stitchmaster ST 500 на
Heidelberg е универсалното оборудване за довършителните процеси, благодарение на модулната конструкция, централното управление, гъвкавия начин на
подаване и високата степен на автоматизация
© Heidelberger Druckmaschinen AG

Комбинираната сгъвачна машина Stahlfolder KH 82
на Heidelberg се отличава с високо качество, автоматизация и гъвкавост
© Heidelberger Druckmaschinen AG

„С цел повишаване ефективността на производството и запазване на работни места трябваше да
се откажем от традиционния производствен процес и да се прехвърлим към нов начин на производство“. Така собственикът Онно Бруинсма
обяснява решението за замяна на три стари сгъвачни машини и два наборно–шевни агрегата. „С
новите машини повишаваме производителността с 30 до 50 процента“.
Освен довършителни услуги Van Elst предлага
допълнително адресиране, персонализиране, ин–
лайн печат, опаковка и изпращане на продукти

С Stahlfolder TH 82 Flexomailer потребителят отговаря на тенденцията за все по–прецизно специфициране на групите от адресанти и по този начин повишава ефективността на производството

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Успех за World Publishing Expo
Близо 8500 посетители от 90 държави посетиха
World Publishing Expo, най–голямото световно
изложение за вестници и за вестникарската промишленост, което се проведе от 7-и до 9-и октомври в Берлин.
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Коментари на участниците
Боби Грауф, маркетингов мениджър вестници,
Agfa: „Изложението оправда напълно името си
на ежегодна среща на промишлеността. Поради
промените, които протичат в момента в нашата
индустрия, очаквахме значително по–малко клиенти, но бяхме приятно изненадани от интереса
и от качеството на посетителите.“

© WAN-IFRA

На тазгодишното 43-то изложение се представиха 267 изложители от 35 държави. Между тях
бяха производители на печатни машини, на редакционни и издателски системи, производители
на нови медийни системи и други.
„Изложители и посетители са доволни от тазгодишното изложение, а и индустрията е положително настроена“, отбелязва Винсент Пейрен,
директор на Световната асоциация на вестникари и издатели – World Association of Newspapers
and News Publishers (WAN-IFRA), която организира мероприятието.
„Берлин показа съвършено ясно, че дигиталните
и печатните медии не се конкурират, а работят
много успешно заедно“, подчерта г–н Пейрен.
„Производителите преразглеждат ролите си, тъй
като двата свята, традиционният и дигиталният,
се комбинират много добре.“.
World Publishing Expo срещна производителите
от печатарската промишленост с ръководителите
и мениджерите от отрасъла. Допълнително към
изложението, което представи най–новите технологични достижения, бе организирана изключително богата съпътстваща програма, която даде
възможност на близо 200 лектори да представят
успешни и интересни решения. Четири медийни
сцени бяха фокусирани върху развитието на печатните технологии, ефективността на работния
процес, върху възможностите за генериране на
печалби. Пет конференции бяха посветени на
таблети и апликации, на новости, оценка на мнението на потребителите, на дигиталния печат и
на новите тенденции за развитие.
Следващото изложение World Publishing Expo ще
се проведе в изложбения център RAI в Амстердам, Холандия, от 13-и до 15-и октомври, 2014 г.

Стийв Кърк, ръководител маркетинг, ABB: „Всеки говори за множество различни концепции на
изложения, но за нас е важно това специализирано изложение да се провежда независимо от
формата. ABB е голяма компания, но нашето
направление е фокусирано върху вестниците.
Затова такова изложение, което е ориентирано
към вестникарите, е по–добро и по–полезно дори
от drupa. Само за три дни тук се срещаме с повече клиенти отколкото за 14-те дни на drupa.“
Масимо Барсоти, ръководител маркетинг, Eidos
Media: „Много по–добре от очакваното. Нямаше
изненади по отношение на посетителите, тъй
като голяма част от тях се бяха регистрирали
предварително. Организацията беше изключително добра и ние сме много доволни.“
Ноел Мак Евой, директор продажби и маркетинг,
печатни машини, Wifag: „Изложението отговори
на нашите очаквания. Имахме много работа през
тези три дни. Използваме World Publishing Expo,
за да се срещаме и разговаряме с клиентите.“
Роел-Жан Моув, изпълнителен директор, Woodwing: „Изложението беше за нас много продуктивно. Качеството на посетителите е изключително високо.“
Том Вебер, търговски мениджър, Beil Reistersysteme: „Тазгодишното изложение World Publishing
Expo в Берлин бе едно от най–добрите, които
съм посещавал. Изложителите, потенциалните
клиенти, щандовете – всичко беше перфектно.“
Одсал Югве, управляващ директор, Anygraaf:
„Може да се каже, че тазгодишното World Publishing Expo в Берлин е пълен успех за всички
нас. Срещнахме се с много от нашите клиенти и
имахме възможността да водим интересни и полезни разговори, както и да утвърдим и подобрим множество контакти.“
Прес–информация на WAN-IFRA

Инвестирайте в технологията на манроланд днес
и нашата уникална концепция FutureProof Ви осигурява
в продължение на много години водещо място сред печатарите.

Не всички печатни машини са еднакви.
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
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Важна задача за организаторите е осигуряване
участието на творчески личности, агенции и производители на маркови артикули. За опаковъчния
отрасъл е абсолютно необходимо продължаване
на диалога с тези групи.
Форумът ще се проведе в хотел Grand Elysée в
Хамбург. Подробности по програмата, както и
информация за регистрация ще намерите на интернет страницата: http://www.printcity.de
Прес–информация на PrintCity
Двадесет и първото издание на чешкото изложение REKLAMA–POLYGRAF 2014 ще се състои
от 13-и до 15-и май 2014 г. в пражкия център
Letnany Exhibition Grounds.
REKLAMA–POLYGRAF е най–голямото за отрасъла изложение в Чехия с 264 регистрирани изложители през 2013 година.
REKLAMA–POLYGRAF е изложение за реклами, дигитален печат, голямоформатен печат,
предпечатни услуги, рекламни подаръци, продукти за визуална и маркетингова комуникация.

Технологичен форум
COLORMAN e:line
12.11.2013 г. Кемптен, Германия
Повече от двеста специалисти и журналисти от
Европа присъстваха на организирания от manroland web systems и Allgäuer Zeitungsverlag технологичен форум, където получиха прекрасната
възможност да видят сензационната и единствена по рода си COLORMAN e:line в действие.

За повече информация: http://www.reklama-fair.cz/

Втори форум за опаковки на PrintCity
19 – 20.02.2014 г., Хамбург, Германия
Алиансът PrintCity кани за втори пореден път
собственици на марки, дизайнери, печатари и
специалисти в областта на довършителните процеси за участие във форума за опаковки. След
успешния старт през април 2013 г. в Дюселдорф,
мероприятието ще продължи на 19-и и 20-и февруари 2014 г. в Хамбург.
Посетителите ще имат възможност да получат
актуална информация по темите: облагородяване, дигитален печат, елегантни опаковки и други
важни за отрасъла теми.
Запазва се концепцията на представяне на доклади от известни лектори и специалисти, както и
провеждане на интерактивни сесии и предоставяне на възможности за контакти и обмяна на
идеи и решения. „Изключително важно е какво
се случва между презентациите. Цялостната концепция поддържа оптимално тези възможности“,
отбелязва Юрген Клайнханс, Bacardi, Германия.
„Очаквам с нетърпение следващата среща“.

© manroland web systems

Подробности за технологията и оборудването ще
намерите на: http://www.manroland-web.com
Соб. инф.

Очаквайте брой 1 / 2014
на информационния бюлетин
на СПИБ в края на м. март 2014 г.
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На всички наши читатели
желаем

весела Коледа

и щастлива нова 2014 година!

