Информационен бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия в България
Година XI, Брой 4, декември, 2014 г.

Десетият международен форум за ефективност и качество
на печата ще се проведе през октомври, 2015 г. в Румъния.

В броя ще прочетете:
InPEQ Forum
Огромен успех за ROLAND 700 EVOLUTION
Печатът има големи възможности
Конгрес „Дигитален печат“
Двеста години цилиндрова печатна машина
Нови цифрови печатни решения предлагат
добавена стойност

InPEQ Forum
Десета среща на печатарите от Източна
Европа
„Изтокът среща Запада – печатарите
обсъждат възможности за по–висока
ефективност и успех“
Десетата юбелейна среща на InPEQ форума ще
се проведе през октомври 2015 г. в Румъния. Домакин ще е румънската печатарска асоциация
„Трансилвания“.
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По време на InPEQ Forum 2014 Ищван Давид, президент, и Мирела Марика, изпълнителен директор на
Печатарската асоциация „Трансилвания“, Румъния,
поканиха колегите да участват в десетия InPEQ форум
© InPEQ Forum

InPEQ Forum е наслeдник на Балканския печатарски форум. От създаването си през 2006 г. мероприятието се развива изключително успешно,
изграждайки професионална комуникационна
мрежа от печатари, производители на машини и
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материали, медийни училища и университети от
страните–партньори, които обменят редовно информация и ноу-хау в областта на модерната печатарска технология.
InPEQ Forum 2014 се проведе в Загреб, Хърватска, на 23–24.10.2014 г. Домакини на тази девета среща на балканските печатари и на техните
европейски партньори бяха Факултетът по полиграфия на Загребския университет и фирмата
manroland Adriatic.

Участниците обменяха информация и дискутираха
професионални теми със спонсорите и поддръжниците на форума
© nPEQ Forum

125 участници от 13 държави присъстваха на деветия международен форум за ефиктивност и качество на печата.
Експерти от manroland web systems, спонсор на
форума, и от ко-спонсорите: Canon CEE, Procemex,
LEONHARD KURZ, както и от конфедерацията
Intergraf и от manroland Adriatic информираха
подробно за тенденциите и перспективите в печатарската и медийната индустрия. Проведени
бяха срещи и дискусии по теми, свързани с бъдещите предизвикателства в бранша. Поддръжници на мероприятието бяха Agfa Graphics и
Cinkarna Celje d.d.

Прес–конференция на InPEQ Forum 2014

Около 40 от участниците в InPEQ Forum 2014 посетиха печатница Tiskara Zagreb

На 24.10.2014 г. се проведе срещата на представители
от полиграфическите училища и университети

За повече информация посетете
страницата: http://www.inpeq.org
или се свържете директно с:
Dr. Rossitza Velkova,
Coordinator of InPEQ Forum,
rossitza.velkova@inpeq.org
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Огромен успех
за ROLAND 700 EVOLUTION
На 5 и 6 ноември 2014 г. в Центъра за печатна
технология на Manroland Sheetfed в Офенбах,
Германия, повече от 450 специалисти от цял свят
присъстваха на представянето на новата листова
печатна машина ROLAND 700 EVOLUTION.

Над 450 специалисти от цял свят присъстваха на
събитието в Офенбах
© manroland sheetfed

С елегантен и футуристичен облик и с редица
нови технологични разработки машината предлага на печатарите високи нива на ефективност,
производителност, експлоатация и качество. Поради изключително големия интерес фирмата
предвижда да проведе серия от семинари в началото на следващата година.
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Рафаел Пенуела, изпълнителен директор на Manroland Sheetfed, заяви, че въпреки проблемите
през 2011 г., новата фирма регистрира от 2012 г.
насам печалби, макар и скромни. Новата печатна
машина е създадена в съответствие с традиционната водеща в индустрията технология.

Собственикът на първата ROLAND 700 EVOLUTION
г-н Герхард Айххорн, управляващ директор на Samson
Druck GmbH (вляво) заедно с г-н Рафаел Пенуела, изпълнителен директор на Manroland Sheetfed GmbH
© manroland sheetfed

ROLAND 700 EVOLUTION – нов стандарт
при листовата печатна технология

Машината ROLAND 700 EVOLUTION заменя както ROLAND 700 HS, така и Direct Drive ROLAND
700, използвайки съвършено нова платформа.

Новата контролна конзола със съвременен сензорен
екран
© manroland sheetfed

Първият пилотен клиент на ROLAND 700 EVOLUTION, Герхард Айххорн, собственик и управляващ директор на австрийската печатница Samson Druck, сподели своите първи впечатления:
„Клиент съм на Manroland от 1992 г. насам. Убеден съм, че може да се разчита напълно на способностите на фирмата и вярвам в нейната традиция. Тази модерна нова машина е ефективна и
осигурява отлична продукция.“

Проектиран с футуристичен вид, най–новият модел на ROLAND 700 включва нови технологични
разработки. Сред тях са контролната конзола със
сензорен екран, новият самоподавач с отделяне
на макулатурите, новата смукателна технология
за по–равномерен стапел, изцяло нови овлажняващи модули, лагери, които значително намаляват вибрациите, както и усъвършенстван софтуер
за миене на валците, допълнително намаляващ
времето за престой. Резултатът е повишаване на
производителността и качеството на печат, едновременно с намаляване на производствените
разходи.
Прес–информация на manroland sheetfed
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Добре дошли при еволюцията на печатната технология.
Добре дошли при следващото поколение в семейството на ROLAND 700.
Легендата продължава.
манроланд България ЕООД
ж.к. „Младост 4”, ул. „Околовръстен път” № 251
ДЕЛТА Център, ет. 2 Офис 203, 1766 София
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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Печатът има големи възможности
Ентусиазъм и нови виждания, представени
на срещата: Future Summit 2014 Print
Пощенската кутия осигурява все още стопроцентно покритие или: печатните продукти достигат
до всеки адресант. Подобни очевидно прости и
дори изненадващи, но верни и научно обосновани факти бяха изнесени на 20.11.2014 г. в Мюнхен, Германия, по време на срещата Future Summit Print 2014, организирана от клъстера Печат и
печатни медии, Бавария и Print Power, Германия.
Стана ясно, че при свързването на печата с дигитални решения са възможни целеви и успешни
медийни кампании.
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способност на възприятие при хората е 40 бита
за секунда. Несъзнателно обаче мозъкът обработва близо единадесет милиона бита. Затова
усещането за повърхност, грамаж, обем, грапавост, структура и променливост на печатния продукт предизвикват нефилтрирани, несъзнателни
и високо ефективни асоциации. „Дигиталната революция не е изпреварила човешката еволюция.
Печатът въздейства“, доказва Себастиан Хаупт
въз основа на конкретни примери.
За повече информация посетете страницата:
http://www.cluster-print.de/index.php?
id=nachbericht_future_summit_print
Info: Cluster Druck und Printmedien

Конгрес „Дигитален печат“

Сдруженията за печат и медии в Германия организират конгрес по проблемите на дигиталния
печат на 19-и февруари 2015 г. в Дюселдорф.
Групата Otto генерира днес например 80 процента от общия си оборот от 12 милиарда евро с онлайн покупки. Въпреки това, компанията отпечатва всяка година 35 милиарда страници хартия
за 240 каталога и няколко стотин различни писма. „По–голямата част от нашите онлайн продажби са в резултат от прочетеното на хартия.
Затова и разчитаме на печатните рекламни и постоянно разработваме нови видове печатни продукти. Интересно е, че дори нашите конкуренти
в онлайн търговията се нуждаят от печатния каталог,“ отбеляза Александър Фогс пред повече от
200 присъстващи.
Себастиан Хаупт от touchmore и д-р Кристиан
Холст, Siegfried Vögele институт, обясниха защо
печатът има най–големите възможности да се наложи сред различните видове медии. „Колкото
повече светът се дигитализира, толкова повече
обедняват сензорите в този свят. Осезателният
ефект на печата засилва възприятието на печатните послания,“ отбелязва Хаупт. „Мозъкът ни
обича печата. Сензорно модернизирани писма
действат по–добре“, обобщава Холст съвременните неврологични изследвания. Съзнателната

Заедно с колеги и признати експерти от бранша
участниците ще имат възможност да чуят висококачествени презентации по актуални въпроси,
свързани с използването на дигиталния печат. В
центъра на внимането ще бъдат както технически новости, така и разработването на нови пазари и прилагането на устойчиви бизнес стратегии.
За повече информация посетете страницата:
http://www.bvdmonline.de/presse/veranstaltungen/die-verbaendedruck-und-medien-laden-zum-digitaldruckkongress-ein/
Info: Bundesverband Druck und Medien (bvdm)

FESPA 2015
18 май, 2015 до 22 май, 2015 г.
Кьолн, Германия
Повече информация
ще намерите на:
http://www.2015.fespa.com
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Двеста години цилиндрова
печатна машина
Изобретението на Фридрих Кьониг
променя медийния свят
На 29 ноември 1814 г., 360 години след изобретяването на ръчната дървена преса на Гутенберг, лондонският вестник „Таймс“ е отпечатан за пръв път
на задвижваната с пара двойно-цилиндрова печатна
машина на Фридрих Кьониг и Андреас Бауер.

В нощта на 29-ти ноември 1814 г. при вестник
„Таймс“ в Лондон двойно-цилиндровата печатна машина на Фридрих Кьониг и Андреас Бауер поставя
началото на ерата на механизирания печат.
(Снимката показва реплика от музея на KBA в мащаб 1: 2)
© Koenig & Bauer AG

С други думи, през тази година машинният вестникарски печат отпразнува своя 200-годишен
юбилей. Обсебен от идеята да замени тежкия
физически труд при ръчната печатарска преса
със задвижвана от пара печатарска преса, Фридрих Кьониг, печатар и гениален изобретател, въвежда въртящ се цилиндър в печатния процес.
Затова и днес говорим за ротационен печат. Специалистът по фина механика Андреас Бауер му
помага да конструира работеща печатна машина.
Със своята цилиндрова печатна машина Фридрих Кьониг и Андреас Бауер не само заменят
физическата сила с машина сила. Те създават
техническите условия за разпространението на
печатните медии в по–бедните социални слоеве
и дават своя значителен принос за изграждане на
информирано общество.
Почти три години по–късно, на 9-и август, 1817 г.
двамата пионери създават в манастира Oberzell
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край Вюрцбург фабриката за бързи печатни преси Koenig & Bauer – първата в света фабрика за
печатни машини. Днешният концерн Koenig &
Bauer AG (KBA) е разположен на отсрещния
бряг на река Майн.
Прес–информация на KBA

Нови цифрови печатни решения
предлагат добавена стойност

Над 250 посетители получиха подробна информация
за новото поколение цифрови печатни системи
Linoprint C на Heidelberg
© Heidelberger Druckmaschinen AG

Днес пред печатарите се поставят все повече изисквания за творчески решения, гъвкаво печатно
производство и икономическа ефективност при
ниски тиражи. От друга страна печатниците търсят възможности за разширяване на бизнеса с
помощта на интернет и с включване на допълнителен потенциал. Тези теми бяха обсъдени по
време на тъй наречените HEI Flexibility Days, срещи на специалисти, организирани от Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg), на които бяха
представени системи от областта на дигиталния
печат и на работния поток. В центъра на вниманието бе разнообразието на цифрови печатни
приложения. Над 250 специалисти от чужбина
посетиха двудневното мероприятие, проведено
през ноември т. г.
Прес–информация на Heidelberger
Druckmaschinen AG

Очаквайте брой 1 / 2015
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България през м. март 2015 г.

Новините от света

7

На всички наши читатели
желаем

весела Коледа

и щастлива нова 2015 година!

