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Конференция за опаковки 2019 – Брюксел

От интернет страницата на Интерграф:
(https://www.intergraf.eu/events/shaping-the-future-
of-print/packaging-conference-2019-brussels) 
може да изтеглете своя регистрационен  форму-
ляр, да го попълните и изпратите на:
agrace@intergraf.eu.

Конференцията за опаковки ще се състои на 21
февруари 2019 г. в Брюксел, Белгия (Hotel Metro-
pole,  Place  de  Brouckère  31,  1000  Brussels),  а
допълнителните мероприятия ще се проведат от
20-и до 22-ри февруари.  Участниците ще  полу-
чат доклад за Европейските тенденции в областта
на опаковките, изготвен от Smithers Pira специал-
но за  събитието.  Конференцията се  организира
от  Европейската асоциация на печатарската  ин-
дустрия Интерграф,  Асоциацията на  флексограф-
ската индустрия FTA Europe  и института за  па-
зарни проучвания Smithers Pira.

© Intergraf

Докладчици:
- Kęstutis Sadauskas, директор циркулярна ико-
номика и зелен растеж при DG Environment, Ев-
ропейска комисия, ще информира за отпадъци от
опаковки;
- Guy Thomas, директор, Creative Strategy, Parker
Williams Ltd./Sun Branding Solutions, ще предста-
ви идеи за дизайна на опаковки;
- Chris Tonge, управляващ директор на Ultimate
Packaging, фирма за печат на опаковки, ще пред-
стави изследване в индустрията;
-  Joanna  Stephenson,  управляващ  директор  на
PHD Marketing и съосновател на Women in Pack-
aging (Жените в опаковъчната индустрия), ще дис-
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кутира маркетингови решения за  печата и опа-
ковките;
- Prof. Dr. Ir. Peter Ragaert, професор и техноло-
гичен съветник в Pack4Food, University of Ghent,
ще  говори за  функционалността,  удобството  и
устойчивостта на опаковката;
-  Ania Krolak,  управляващ консултант,  Smithers
Pira, ще информира за  мястото на опаковките в
Европа;
-  Gerd Bergmann, директор  редакция при Flexo
&Gravure Global / Flexo+TiefDruck и G&K Tech-
Media GmbH, ще модерира събитието.

Такса за участие:
Делегати  от  асоциации,  членуващи  в  Intergraf/
FTA Europe, както и журналисти (1 лице от ком-
пания/асоциация), могат да участват в конферен-
цията безплатно (за всеки допълнителен делегат
се заплащат 190 €). Таксата за компании, членове
на Intergraf/FTA Europe е 190 €, за печатари, кои-
то не са членове – 390 €, а за доставчици, които
не са членове – 490 €.

Програма
сряда, 20-и февруари 
18.30 – 20.00 коктейл  
четвъртък, 21-ви февруари
08.30 – 09.00 закуска 
09.00 – 17.00 конференция
19.30 – 22.00 вечеря 
петък, 22-ри февруари
09.00 – 12.00 посещение на Европарламента

Прес–информация на Intergraf

Сладкият вкус на успеха

Белгийската печатница Imprepack 
инвестира в ROLAND 705 LV EVOLUTION.

Белгия  е  световно  известна  с шоколадовото  си
производство. За качествота на опаковките на шо-
коладовите изделия отговаря в голяма степен из-
вестната фирма за опаковки Imprepack. Семейни-
ят бизнес, основан през 1928 г. с 20 висококвали-
фицирани служители, е специализиран  в  произ-
водството на луксозни опаковки. През последното
десетилетие става известен с т. нар. ballotin (деко-
ративна картонена кутия,  малко по–голяма отго-
ре и с широки капаци) и други типични опаковки
за шоколад. Преди повече от 10 години Imprepack
получи сертификат за глобален стандарт за опаков-
ки и опаковъчни материали,  което  означава,  че
произведените опаковки са безопасни за храни.

Г–н Филип Виндерик е трето поколение собстве-
ник на печатницата. Той подчертава, че качество-
то на печат е от първостепенно значение за ком-
панията.  „Imprepack работи за най–известните в
шоколадовата индустрия  фирми  и тези клиенти
изискват  най–доброто  качество  и  най–доброто
обслужване.  Убедени  сме,  че  използването  на
модерни технологии за печат е задължително за
постигане на високо качество и висока произво-
дителност.“ За да постигне целите си за развитие
на бизнеса и нуждите на пазара Imprepack инста-
лира новата ROLAND 705 LV EVOLUTION.

Неотдавна  Imprepack  инсталира машината ROLAND
705 LV EVOLUTION © Manroland Sheetfed

„Стартирахме  много  успешно  благодарение  на
добре подготвения инсталационен план на техни-
ческия екип на Manroland Sheetfed“, отбелязва г–н
Виндерик.  „Много сме доволни от производител-
ността и качеството на печат на тази нова машина,
особено  от  допълнителните  възможности,  като
например преговането, което осигурява гъвкавост
при персонализиране. С по–високата степен на ав-
томатизация и с QuickChange на Manroland произ-
водителността  и  качеството  се  повишиха  значи-
телно в сравнение с тези на предишната машина“.

Прес–информация на Manroland Sheetfed

Подобрена стабилност на мастилото 
при високи скорости

Ново устройство за намастиляване 
на Manroland Sheetfed

Печатните машина на  Manroland Sheetfed.  рабо-
тят със скорост до 18 000 листа на час и при ня-
кои мастила  е възможно замърсяване на отпеча-
тъка с мастилени частици. За да осигури  посто-
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я-на стабилност  на  процеса,  най–висока  про-
изводителност и добри работни условия, Manro-
land разработи ролно  устройство за дифузия на
мастилото с екстракция на мастилени частици.

Чрез всмукване на въздух през филтър и  издух-
ването му директно върху мастиления валяк  се
изпарява  останалатата върху повърхността вода.
В резултат на това може да се постигне стабилен
процес на печат дори и с чувствителни мастила.

© Manroland Sheetfed

Всяко раздробяване на мастилото,  особено при
високи печатни скорости, може да доведе до нат-
рупване на частици в мастиления апарат, при ко-
ето да е необходимо  почистването му по време
на печат. За да се предотврати това и да се осигу-
ри висока производителност при оптимални  ус-
ловия на работа, системата за екстракция извли-
ча остатъците от мастило през филтър и издухва
филтрирания въздух от печатната машина. Тряб-
ва да се отбележи, че филтрите се подменят бър-
зо и лесно.

Ролно устройство за дифузия на мастилото с екст-
ракция на мастилени частици

© Manroland Sheetfed

Ето някои от предимствата на устройството:

Постоянен баланс мастило/овлажняващ разтвор
По–голяма стабилност на процеса

По–малко макулатури по време на печат
Постоянно високо качество на печат
По–малко време за почистване на печатната машина
По–високи производствени скорости
По–висока производителност

Прес–информация на Manroland Sheetfed

manroland Goss – надежден 
и иновативен партньор

Обединената неотдавна компания  manroland Goss
web systems отчете успешно представяне на изло-
жението World Publishing Expo 2018 (WPE).

От какво се нуждае индустрията днес? Как функ-
ционира модерното производство  на  вестници?
Какво  означава  автоматизацията за  вестникарс-
ките печатници? 

Тези и други интересни въпроси бяха дискутира-
ни от manroland Goss  по време на най–голямото
световно изложение за  вестникарски  печат,  про-
ведено в Берлин от 9 до 12 октомври 2018 г. Ос-
вен портфолиото от нови машини и една отлично
функционираща световна мрежа за услуги,  man-
roland Goss  се  представи  преди  всичко  като
партньор  при автоматизацията  на  печатарската
индустрия.  Изложени бяха  както малки,  така и
големи модерни  решения  и  подобрения  за  по–
дълъг жизнен цикъл на оборудването,  а също и
за  по–висока производителност  и по–добро  ка-
чество на съществуващите машини.

© manroland Goss web systems 

Клиентите бяха положително изненадани от кон-
цепцията за автоматизация Maintellisense. „Дока-
то други производители говорят за предсказуема
поддръжка, ние вече направихме първите стъпки
за реализиране на портфолиото и го представих-
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ме на  WPE 2018“,  отбелязва  Александър  Васер-
ман, главен изпълнителен директор на manroland
Goss.  „Много сме доволни от успешното предс-
тавяне и гледаме с увереност към бъдещето. На-
шите предложения и нововъведения ще обогатят
печатарската  индустрия,  особено в  областта  на
ролния офсетов печат“, заключава Васерман.

Прес–информация на manroland web systems

COLORMAN e: line осигурява 
ефективност и ергономичност

След големия успех на първата вестникарска ма-
шина COLORMAN e:line,  влязла в експлоатация
през 2014 г., печатница WEISS Druck поръча вто-
ра такава машина. Модерната система на manro-
land Goss  web  systems  се  наложи  успешно  на
пазара благодарение на качествата,  които осигу-
ряват голяма полза за потребителите и  отговарят
на  всички изисквания  за  модерен,  ефективен и
рентабилен вестникарски печат.

Главният изпълнителен директор на печатницата
Георг Вайс отбелязва: „Отличното представяне и
впечатляващото качество на продукта помогнаха
в значителна степен за развитието на вестникарс-
кия печат при WEISS Druck. Машината ни оси-
гури огромна икономия на време за настройка и
на  макулатури и  допълва  с  високо качество на
печат продуктовата ни гама.“

Прес–информация на manroland web systems

COLORMAN e:line     © manroland Goss web systems

Дигитализация на печата на опаковки

Около 25 процента от всички печатни продукти
са опаковки. Това е един огромен пазар, който е
на годишна база най–бързо развиващият се паза-
рен сегмент в индустрията със средно около 3 %
ръст. Международните компании имат много ви-
соки стандарти  за  качество  на  рекламата и  за
продуктово планиране.  При това е важно да се
отбележат  тенденциите:  все  по–ниски  тиражи,
по–бързи иновационни цикли, по–кратки срокове
за доставка, растящи разходи, все по–ниски  мар-
жове, повече облагородяване на продуктите, про-
изводство с нула дефекти, както и индивидуали-
зирани опаковки. Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) предлага нови бизнес модели,  като
например  Supply on Demand  или Web to Pack –
интегриране  на  офсетов  и  дигитален  печат,
включително довършителна  обработка  чрез  ра-
ботния процес Prinect. И двете технологии се до-
пълват взаимно перфектно – за по–високи тиражи
се прилага офсетов печат,  а за ниски тиражи или
поръчки с променливи данни – дигитален печат.
Освен  това  решения  с  консумативи  и  услуги
Saphira са важна част от портфолиото на Heidel-
berg за постигане на високо качество, производи-
телност и надеждност на производството. 

Прес–информация на Heidelberg

Océ Arizona ще се произвежда в Поинг

С цел доближаване до европейския пазар, Canon
премества линията за производството на своя ши-
рокоформатен принтер  Océ  Arizona  от Ванкувър,
Канада, в Поинг до Мюнхен. В баварското произ-
водствено  предприятие  ще  бъдат  създадени  100
нови работни места.  По данни на Canon,  50  до-
пълнителни работни места в научноизследовател-
ската и развойната дейност ще бъдат разкрити в
холандския център във Венло.

Прес–информация на Océ

© Heidelberger Druckmaschinen AG
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Zanders е премиум партньор 
на конференцията Creative Paper

Zanders  се  представи като  премиум партньор на
конференцията Creative Paper (търговско изложе-
ние за хартия и облагородяване на печатната про-
дукция), която се проведе на 25 и 26 октомври т. г.
в Мюнхен, Германия. Германският производител
на  висококачествени  специализирани хартии и
картони за етикети, опаковки и графично прило-
жение показа хартия и картон от  традиционната
марка  Chromolux,  която  тази  година  празнува
своята 60-годишнина, както и картони Zanpack и
новия продукт Zangrass.

Chromolux осигурява висококачествено облагородява-
не на продуктите     © Zanders

Висококачествени хартии и картони, които позво-
ляват многостранно облагородяване – това предс-
тави Zanders на тазгодишната конференция. Chro-
molux е  експерт  в  тази  област.  Традиционната
марка се цени особено високо от клиентите заради
уникалния  гланц  на  повърхността,  безупречната
гладкост и високия обем – функции, които осигу-
ряват  както  брилянтно  печатно  изображение  и
много добра обработваемост, така и различни ви-
дове облагородяване. Chromolux е особено подхо-
дящ за висок клас продукти, например ексклузив-
ни парфюми и козметика,  фини сладкиши, шам-
панско и спиртни напитки, тютюневи изделия или
други луксозни  стоки,  както  и  за  най–различни
графични приложения.  Chromolux  се  предлага  с
различни граматури, цветове, със седефена повър-
хност, както и с метализирани или щамповани ва-
рианти. Портфолиото се допъла от  Chromolux  di-
gital, идеален за малки или персонализирани изда-
ния, които се изработват по метода на дигиталния
печат.

За повече информация: www.zanders.com

DesignScape:  
оформяване с изкуствен интелект

Предпечатът и медийното производството са от-
ново изправени пред големи промени. Изкуствен
интелект и медии „без оформяване“ поставят на-
чалото на Publishing 4.0. 

Технологични  проекти  като DesignScape в  об-
ластта на оформяването или Amazon Rekognition
за  интелигентни  графични и  видеоанализи  ни
предоставят вече  възможността да надникнем в
издателския свят на утрешния ден.

DesignScape е съвместен изследователски проект
на университета в Торонто и на Adobe. Става ду-
ма за изкуствен  интелект,  който превръща ком-
пютъра в  равноправен партньор на  твореца  (ме-
дийния  дизайнер). Докато операторът работи,  т.
нар.„обучаваща се“ система прави алтернативни
предложения, разработва напълно нови и различ-
ни от познатите структури или дава изцяло нови
идеи за оформяване, които се съхраняват и вина-
ги могат да се използват.

При  Amazon  Recognition  стова  въпрос  за  друга
технология за задълбочено обучение, която позво-
лява поддръжка на графични и видеоанализи.  С
Rekognition-API в дадени изображения или видео-
клипове се разпознават и идентифицират обекти,
хора, текстове, сцени и дейности, след което тези
се възпроизвеждат във вид на комплект от мета-
данни.

Динамичен графичен дизайн на лаборатория в универ-
ситета в Торонто, Peter O'Donovan 

      © www.print.de

За повече информация:
https://www.print.de/allgemein/designscape-das-

publishing-von-morgen/
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Новият брой на Koenig & Bauer Report

© Koenig & Bauer

През  октомври  т.  г.  бе  публикуван  брой  53  на
изданието  Koenig  &  Bauer  Report.  Настоящото
клиентско списание предоставя многобройни но-
вини от печатарската индустрия. На 56 страници
читателите ще намерят информация за пазара, за
новостите при листовия и ролния офсетов печат,
при довършителното производство, флексопеча-
та  и специалните приложения.  Освен това фир-
мата Koenig & Bauer информира за серията полу-
чени награди, за успешното прилагане на новата
идентичност на марката и за годишнината от ос-
новаването на собственото професионално  учи-
лище на компанията.

Прес–информация на Koenig & Bauer

Печатът предлага много повече
или
Защо си струва да печатаме

Под  мотото  „Печатът  предлага  много повече“
Германски  федерален  съюз  за  печат  и  медии
(Bundesverband Druck und Medien – bvdm)  ком-
бинира впечатляващи снимки с компактни  пос-
лания, създавайки съвременна модерна мултиме-
дийна кампания, която има за цел да визуализира
разнообразието от печатни продукти.

Противно  на  всички  сценарии,  предвещаващи
края на печатарската индустрия, печатът продъл-
жава повече от всякога да генерира приходи,  да
развива пазарни дялове,  да бъде част от рейтин-
ги, да впечатлява потребители и специалисти. 

Голям принос за това имат германските печатар-
ски и  медийни  компании,  тъй  като  те  са  сред
най–модерните в света.  Качеството и скоростта
на  производството в Германия са на най–високо
ниво – от  единичния екземпляр при дигиталния
печат до милионните тиражи при офсетовия. 

Според съюза,  това е достатъчно основание, за
да може bvdm уверено да представи  в кампани-
ята своите постижения.

За повече информация: 
https://www.bvdm-online.de/presse/print-macht-

mehr-draus/

На всички наши читателиНа всички наши читатели
желаем весела Коледа,желаем весела Коледа,
успешна и щастливауспешна и щастлива

нованова 2019 2019 година година!!


