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Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része
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TÉNYLEG SZOLGÁLTATÓVÁ KELL VÁLNIA MINDEN NYOMDÁNAK…?

Részben persze igen, egészében nem feltétlenül… Engedjék meg, hogy kifejtsem! 
Tény, ami tény: a nyomda, mint olyan, az elmúlt húsz, de még inkább az utóbbi tíz év alatt
gyökeres változásokat élt át. Most alapvetôen nem a technika és a technológia rohamléptékû
fejlôdésére gondolok, hiszen legyen szó bármilyen iparágról, ez szükségszerûen jelenik meg, és
aki többé-kevésbé nem halad e téren, az meglehetôsen hamar ki is bukik a sorból. A nyomdaipar
szereplôirôl elmondható, hogy ki-ki az anyagi lehetôségeinek megfelelôen – sôt, nem ritkán azt
túllépve – fejlesztette cégét. Nyugodtan kijelenthetô tehát, hogy az ágazat technológiai és szakmai
felkészültségével nincs baj. Baj azonban mégis van. Ám hagyjuk most a recesszió okozta súlyos
problémákat, az öngyilkos árversenyeket, az inkorrekt üzleti magatartásokat! Fókuszáljunk arra,
ami rajtunk múlik, és megoldása esetleg elôbbre viheti mind az egyes cégeket, mind pedig a
nyomdaipar egészét.
A zsigerileg termelôüzemként – mondhatni gyárként – funkcionáló nyomdák számára a

legnagyobb problémát és kihívást az jelenti, hogy korunk elvárásainak megfelelôen miként tudnának
szolgáltatókká válni. Elégséges vagy éppen kevésbé elégséges válaszok persze születnek. Csakhogy a
legelterjedtebbeket említsem: például szinte mindegyik nyomda – megelôzendô a késôbbi problémákat – ellenôrzi
a kapott „nyomdakész” állományt, jelzi és/vagy javítja az esetleges hibákat, valamint általában házhoz szállítja
az elkészült terméket. Tehát a maga módján mindenki igyekszik a megrendelô kedvébe járni, levenni a válláról
mindazon terheket, amelyeket egyáltalán le lehet. Azaz nyomdaként szolgáltatást azon a területen fejt ki, ami a
profilja: a gyártásban. A megrendelôi igények azonban ma már túlnyúlnak mindezeken, ahogy a trendeket
definiálók fogalmazni szoktak: ma a piac nem nyomdatermékek elôállítását, hanem komplex megoldásokat vár a
nyomdáktól, és ennek jellemzôen csak egy része maga a nyomtatott termék.

De vajon milyen választ tud adni erre egy olyan ágazat, amelynek szereplôi túlnyomó többségben sokmillió
forintos gépparkkal rendelkezô, jó értelemben vett iparosok, gyárosok?

Véleményem szerint két választási, és ezen belül több megvalósítási lehetôség van. Az egyik választási
lehetôség meglehetôsen meghökkentô. Ugyanis felmerül a kérdés: kell-e egy nyomdának, azaz gyárnak egyáltalán
– a szó klasszikus értelmében – szolgáltatóvá válnia…? Mielôtt leharapnák a fejemet eme eretnek felvetésért,
gondoljuk végig! Oly sokak, sokszor és sok helyen – jelen lapszámunkban is többen – hangsúlyozzák, és nincs
okunk igazságában kételkedni, hogy a piaci jelenlét kiépítése, megtartása és erôsítése egy külön szakma,
amelynek hatékony elvégzéséhez kellô szakmai tudásra és felkészültségre van szükség. Igazából eme külön terület
dedikált feladata – jól kiválasztott kommunikációs és marketingeszközökre és csatornákra támaszkodva – a
piaccal való közvetlen kapcsolattartás, a piaci igények feltérképezése, illetve az erre adott válaszok gyakorlati
szintû megvalósíttatása. Tulajdonképpen le-, illetve szétválasztódik tehát a gyártás és az értékesítés, legyen szó
telefonról, autóról vagy nyomdatermékrôl. A nyomdák egy részénél megjelenik eme szétválasztott funkció, hiszen
amennyiben van külön értékesítési csapat, az pontosan ennek érdekében jött létre. Több-kevesebb sikerrel
mûködik is, most nem térnék ki az ezzel kapcsolatos, illetve ebben lévô buktatókra, illetve csak egyre. Az ilyen
formán létrehozott kereskedelmi csapat ugyanis kizárólag arra fókuszál, hogy az adott nyomda kapacitását adja
el, kösse le, ám ezt – természetszerûen – csak a rendelkezésre álló technológiai lehetôségén belül teszi, teheti
akár a hazai, akár az exportpiacon. És ez messze van a piac által elvárt komplex megoldástól, fôleg napjainkban,
amikor az újmédiák jelentôsen képviseltetik magukat azon a területen, amelyet korábban kizárólag a nyomtatás
uralt. De ha csak a nyomtatott termékek, illetve nyomtatási eljárások sokféleségét tekintjük – sík- és rotációs
ofszet, plakátprint, digitális nyomtatás, esetleg feliratozás –, akkor is képtelenség házon belül felkészültnek lenni
valamennyi technológiára – persze kivétel a kivétel.

Ha valóban átfogó szolgáltatással, azaz komplex megoldásokkal akar ügyfelei rendelkezésére állni egy
úgymond klasszikus portfólióval rendelkezô nyomda, akkor olyan komplexumot kellene létrehoznia házon belül,
amelynek nemcsak a kialakítása, de fenntartása és mûködtetése is elképesztô költséget jelentene. Másik járható út
ennek megteremtésére, ha házon belül kvázi produkciós irodát mûködtet, amely professzionális szinten bonyolítja
le a „csomagigényt”, egyrészt saját megvalósításban, másrészt alvállalkozó és együttmûködô cégek segítségével.
Van is erre példa már az ágazatban. Megint más a helyzet az olyan cégek esetében, amelyek speciális szegmensen
tevékenykednek – például tranzakciós kiadványok, fotókönyvgyártás stb. –, mert eleve szakosodott az alapprofil,
tehát ezen belül kell és lehet alternatívákat létrehozni, és ilyen formán komplex megoldásokat nyújtani a
partnereknek. Tény, hogy ebben az esetben is irgalmatlanul sokba kerül a szolgáltatás kiterjesztése, azaz a cég
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Szervezeti hír, és más…

NYPSZ: Menedzserkonferencia . . . . . . . . . . . . . . . (27. oldal)
PNYME-hírek: Szakmai programok és utak  . . . . . (27. oldal)
Spartvis: Idiotikus határeset . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27. oldal)
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Maximalizálni kell
a print szerepét…

A Print Power (…) anyagi forrásokat bevetve, helyreállítja a
nyomdaipar, a nyomtatott kommunikáció presztízsét, és nem-
csak megvédi önnön érdekeit és értékeit, hanem…

Print Power Day  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)
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DIGITALEXPO-
SignExpo

Képes beszámoló a kiállításról..........................(6–9. oldal)

KözKözinfo

Beruházások, fejlesztések
okosan…(2.)

Energia(pénz)megtakarítás, illetve: Jumbo  . . . . . . (28. oldal)

GépGépinfo

piacképességének megôrzése. Jó példa erre a
Díjbeszedô Cégcsoport, ahol elképesztô saját
tôke áll rendelkezésre ahhoz, hogy
párhuzamosan fejlesszék mind a tranzakciós
kiadványokkal kapcsolatos professzionális
nyomtatást, mind ennek alternatíváját, a
virtuális térben történô szolgáltatást. 

Azon cégeknek azonban, amelyeknek a
fentiek közül egyik lehetôség sem adott,
gyakorlatilag szembe kell nézniük azzal, hogy
nem tudnak a megrendelôi piac számára
komplex megoldást kínálni. Ám ez önmagában
messze nem jelenti azt, hogy abba kellene
hagyniuk tevékenységüket. Ahhoz azonban,
hogy hosszabb távon meg is éljenek belôle,
dönteniük – ha nem is azonnal, de igen rövid
idôn belül – mindenképpen kell:
betagozódnak-e egy vagy akár több
produkciós cég alá, illetve egy klaszter
részeként mûködnek-e együtt más cégekkel, és
így profiljuknak és fôleg felkészültségüknek
megfelelôen gyártók maradhatnak, ám mégis
részévé válnak egy komplex szolgáltatásnak,
és ilyen formában akár csilloghat számukra is
a jövô. Kétségtelen, a státuszuk, önállóságuk
mértéke megváltozik, viszont egzisztenciális
létük megmarad... Persze, választási lehetôség
az is, hogy minden marad a régi struktúra és
mûködés szerint, de ebben az esetben kérdéses
a jövô, még akkor is, ha technológiailag,
szakmai tudásban topon van az adott cég. 

Nos, erre gondoltam, amikor felvetettem a
kérdést, hogy tényleg szolgáltatóvá kell-e
válnia minden nyomdának. És a válaszom:
nem szükséges minden nyomdának
szolgáltatóvá válnia. Ám változtatnia
mindenképpen kell: dönteni valamelyik
jövôkép mellett. Ebben a gyorsan változó
világban, piaci környezetben és igények között
elkalibrálódott a nyomdák korábbi szerepe,
funkciója, és még nem találta meg újkori
helyét, ámbár – jó hír – kétségtelenül van
helye. Nem biztos, sôt, biztos, hogy nem fog
menni egyedül az újkori kalibráció, és félô is,
hogy, aki egyedül próbálkozik, az nem sokáig
teheti…

Eszembe jut egy régi vicc: megkérdezik az
öreg Khont, miért vett feleségül egy gyönyörû,
fiatal nôt, aki lépten-nyomon megcsalja,
felszarvazza. Mire a következôt válaszolta:
inkább legyen egy jó üzletben egyszázalékos
tulajdonom, semmint egy rosszban száz.

PRINTinfo

Helyreigazítás:

Elôzô számunkban, a Veres ’98 Bt.-vel ké-
szült interjúban tévesen jelent meg Erdély
Zsolt, a Budapest Papír ügyvezetôjének
neve. Elnézést kérünk a hibáért.

A fôszerk.

Kiállítás kell – de…

…egy és az is kétévente......................................(6–9. oldal)

KözKözinfo

Merre van (lehet) az elôre?

„…az árral történô versengésnél az a rossz hír, hogy olcsóbb
mindig lesz: ha valaki letolja a gatyáját térdig, lesz, aki bokáig,
és ha addig, mindig akad, aki ki is lép belôle, sôt le is hajol…”

Canon: kerekasztal-beszélgetés  . . . . . . . . . . . . .(14–22. oldal)

KözKözinfo

IPC–Veszprémi Nyomda

Gyorsinterjú Lakatos Viktorral  . . . . . . . . . . . . .(24–25. oldal)

CégCéginfo

Díjbeszedô Nyomda

…a valóság és a virtuális sík párhuzama  . . . . . . . .(26. oldal)

CégCéginfo

Eltelt egy év… – Budai család  . . . . . . . . . . . . . . . . (29. oldal)
A Gara – Életrajzi és interjúkönyv  . . . . . . . . . . . . . (29. oldal)
Szakkönyvek a PNYME honlapján  . . . . . . . . . . . . (29. oldal)
FESPA-felhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30. oldal)
Metsä Board: az ívrevágó-kapacitás növelése  . . . . (30. oldal)
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2008-as debütálása óta az idén harmadik alkalommal került
megrendezésre a DIGITALEXPO–SignExpo kiállításpáros, amely-

nek célja, hogy a vizuális kommunikáció különféle eszközeiben, illetve a
digitális nyomtatásban lévô lehetôségeket bemutatva, legújabb innovációit
felvonultatva hívja fel a szakma, illetve az érdeklôdô nagyközönség figyel-
mét az ebben lévô piaci lehetôségekre. A helyszín ezúttal is a Syma Rendez-
vényközpont volt, ahol mintegy 83 cég, illetve szervezet kínálata és számos
kísérôrendezvény, workshop várta az érdeklôdôket ez alatt a három nap alatt.
A kiállítók között természetesen nagyon sok, elsôsorban a digitális nyomta-
táshoz eszközöket, gépeket, alap- és segédanyagokat szállító céggel talál-
kozhattunk, illetve a különféle digitális nyomdai szolgáltatást nyújtók köre,
valamint számos szakmai szervezet (Nyomda- és Papíripari Szövetség,
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület, CSAOSZ, Magyar Dekoratôrök
és Kirakatrendezôk Szövetsége), sôt oktatási intézmény (Óbudai Egyetem –
Médiatechnológiai Intézet) is képviseltette magát. A kiállító cégek egy része
– például Canon, Konica-Minolta, LFP Center, viszonteladóján keresztül a
Xerox, Paperfox, DigitMaster, Prosystem, Lamitrade, Aka Digital Printing,

Adrimex, UM, Vasco Hungary, Codex stb. – gépeket kite-
lepítve, mûködés közben mutatta be portfóliójának egy
vagy akár több olyan berendezését is, amely jelen kiállítás
potenciális látogatóinak érdeklôdésére számot tarthat. 

Azonban meglehetôsen sok olyan kiállító is volt – pél-
dául EuroJet, Print & Publishing, Print Power Hungary,
Intergraf Digiflex, Plotter Service, Regiszter Plakát Nyom-
da, Elektro Produkt, Amco, Nyomda-Technika, Wink Plast
stb. – amelyek ugyan látványos (vagy éppen kevésbé lát-
ványos) standdal várták a látogatókat, ám felvállaltan elsô-
sorban a személyes kapcsolatok ápolása, erôsítése, esetleg
újak kötése miatt vállalkoztak arra, hogy kiállítóként ve-
gyenek részt a DIGITALEXPO–SignExpo kiállításpáro-
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A szakma igényli tehát, hogy legyen
saját kiállítása, igazából ez nem is kér-
dés. Akár kiállítóval, akár látogatóval
beszélgettem a DIGITALEXPO–Sign-
Expón, egyöntetûen mindenkinek ez
volt a véleménye. Tehát az a koncep-
ció, hogy továbbra is legyen kiállítás,
jó. Hiszen hiába az internet kora, amely
lehetôvé teszi, hogy szinte minden
információt megtaláljunk segítségével,
addig, amíg valamirôl – legyen az gép,
anyag, technológia, szolgáltatás stb. –
nem tudom, hogy egyáltalán létezik,
addig „rákeresni” sem fogok. És az is
igaz, hogy az ágazat szinte valamennyi

szereplôje – legyen beszállító vagy szol-
gáltató – már alaposan feltérképezte a
lehetséges piacát, illetve potenciális
partnereit, és rendszeresen tájékoztatja
is ôket az újdonságokról, az aktuális kí-
nálatról, azaz nem valószínû, hogy élete
legnagyobb üzletét fogja kötni bárki is
pont egy kiállításon. Ezzel együtt: egy
ilyen rendezvény egyrészt nagyszerû
alkalmat biztosít ez alatt a pár nap alatt
a szakma képviselôivel való találkozás-
ra, beszélgetésre, a kapcsolat erôsíté-
sére, másrészt kitûnô és nagyon haté-
kony módja a lehetôségek átfogó feltér-
képezésének mind a kiállítói, mind a

látogatói oldal számára. Szóval, jó sok
érv, és közte sok jó érv szolgál a mel-
lett, hogy az ágazatnak miért is kell egy
kiállítás. De EGY, és az is KÉTÉVEN-
TE – fogalmazódott meg kiállítóban és
látogatóban egyaránt.

Biztos emlékeznek arra, hogy a tá-
voli múltban létezett ugyan a Hungaro-
print, de – ha jól emlékszem – a kilen-
cvenes évek közepe-végétôl kezdôdôen
hosszú éveken keresztül egyetlen kiál-
lítása volt igazán a szakmának, a Print-
expo. A Printexpo kezdetben évente ke-
rült megrendezésre, és igen komoly
igény is volt rá, hiszen – mind beszál-

Kiállítás kell – de egy és az is kétévente
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son, semmint azért, hogy bármiféle konkrét termékre vagy
szolgáltatásra hívják fel a figyelmet.

Az elsô két nap alatt – amelyet jó szerint nyitástól
zárásig kint töltöttem a kiállításon – igen hullámzó
volt a látogatottság, és ezen belül még hullámzóbb az
egyes cégek látogatottsága, és információim szerint
ez a harmadik napon sem volt másként. A Paperfox
tulajdonos-ügyvezetôjének, Fürcht Zoltánnak például még arra
sem volt ideje – pedig hárman is képviselték a céget –, hogy
egyáltalán megnézze a többi kiállítót, annyi érdeklôdô tolongott
folyamatosan az általuk kiállított berendezések körül. De em-
líthetném az elsôsorban tradicionális nyomdai berendezésekrôl
ismert Prosystemet is, amely ezúttal egy digitális utófeldolgozó
masinát, valamint egy könyvdigitalizáló berendezést mutatott
be az érdeklôdôknek, és ôk sem unatkoztak. Ahogy azon cégek
kint lévô képviselôi sem, akiknek kvázi csak azért volt saját
standjuk, hogy helyet biztosítsanak és alkalmat teremtsenek
egy esszenciális találkozás lehetôségére. A Regiszter Plakát
Nyomda kereskedelmi igazgatója, Horváth Barbara pedig azt is
elmondta, hogy – egyebek mellett – azért is döntöttek a kiállí-
tóként való részvétel mellett, hogy ezzel is ünnepeljék az ala-
pító-tulajdonos Horváth Mihály pályakezdésének negyvenedik,

valamint a cég alapításának husza-
dik évfordulóját. Az pedig külön
pluszhozadéka számukra az expó-
nak, hogy számos olyan, rég nem
látott ismerôssel is találkoztak,
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lítói, mind szolgáltatói oldalt tekintve –
akkoriban alakult újra, formálódott az
ipar, egyre-másra születtek, jelentek
meg az új cégek, és mindenki a piacfel-
derítés és -építés állapotában leledzett.
Mindeközben pedig elképesztô techni-
kai, technológiai átalakulások és válto-
zások zajlottak. Ráadásul még nem
terjedt el az internet sem, tehát a szak-
mai kiállítások a tájékozódás egyik
meghatározó fórumaként is funkcionál-
tak az iparág egésze számára. 

Azután kezdett „berendezôdni” az
ágazat: az alakulás nagy „hullámai” el-
csitultak, stabilizálódtak a cégek, hatá-
rozottan kirajzolódtak a profilok és a
termékportfóliók, a nyomdák felszerel-

keztek a számukra szükséges géppark-
kal, kialakultak a cégek közötti közvet-
len kapcsolatrendszerek, a piac feltér-
képezôdött, s noha természetesen min-
dig van benne mozgás, változás, ez már
nem volt igazán kardinális. És az is
tény, hogy az ipar szereplôi között éle-
sedô konkurenciaharc miatt, az árak
egyre lejjebb mentek, ezért (is) egyre
kevesebben engedhették meg maguk-
nak, hogy évente kiállítsanak. Az ága-
zat tehát úgy döntött, hogy elegendô
kétévente egy kiállítás, és eme akaratát
a szövetségen keresztül véghez is vitte.

Mindeközben a nyomtatási technoló-
gián belül hatalmas léptekkel tört elôre
a digitális nyomtatás térhódítása, és

kétségtelenül úgy tûnt, hogy a maga
speciális piaci lehetôségeivel – LFP,
dekoráció, perszonalizáció, lakossági
szolgáltatás stb. – kvázi nem betagozó-
dik a tradicionális nyomdaiparba (ám-
bár a Printexpón hangsúlyosan képvi-
seltette magát), hanem önálló szeg-
menssé növi ki magát. Éppen ezért
szinte elkerülhetetlen volt, hogy ne
szülessenek meg olyan kiállítások gon-
dolatai, amelyek a digitális lehetôségek
bemutatása köré szervezôdnek. Létre-
jött a SignExpo, amely a dekorációs
nyomtatás lehetôségeinek felvonulta-
tására tette a hangsúlyt, majd 2008-ban
csatlakozott hozzá a DIGITALEXPO,
és a kiállításpáros szándéka szerint már
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akikkel a továbbiakban minden bizonnyal erôsítik az üzleti
együttmûködést is.

Szóval, senki, de senki nem érezte úgy, hogy kár volt kijön-
ni: jöttek, mentek, nézelôdtek, beszélgettek az emberek, örültek
egymásnak, és mindenki élvezte, hogy kedves, esetleg kevésbé
kedvesnek minôsülô ismerôssel, vagy rég nem látott kollégával

is összefut. Nem mon-
dom, hogy elképesztô-
en sokan látogatták
meg a kiállítást – a
hivatalos adat szerint
egyébként 3120 fô –, de
azt nyugodtan kijelen-
tem, hogy aki akár kiál-
lítóként, akár látoga-
tóként részt vett a ren-
dezvényen, nem kérdô-
jelezte meg a szakmai
kiállítás szükségsze-
rûségét, jelentôségét.
Az egy másik kérdés –
és ez mind a kiállítók,
mind a látogatók döntô
többségében nemcsak gondolatként merült fel, hanem ki is

mondatott –, hogy érdemes átgondolni a szakmának, hogy mi-
re, mikor és hogyan lenne igazából szüksége, milyen formáció
szolgálná még inkább az ô javát… (Ezzel kapcsolatos írásunkat
olvashatják a zöld háttérben – a fôszerk.) 

Ahogy beszámolóm elején említettem, a kiállítás mindhárom
napján kísérôrendezvényekre is sor került.

átfogóan kívánta bemutatni a különféle
digitális megoldásokat, az ebben lévô
piaci lehetôségeket, beleértve termé-
szetesen a professzionális felhasználást
is. Több nehézséggel is szembe kellett
azonban néznie: 2008 a gazdasági vál-
ság kezdete volt, és ez messze nem
könnyítette meg a szervezôk életét,
illetve induló kiállítás lévén a potenciá-
lis kiállítóknak nem lehetett semmilyen
referenciát felmutatni. Ezzel együtt lét-
rejött, és inkább több mint kevesebb si-
kerrel lezajlott a kiállításpáros.

A szervezôk szándékuk szerint két-
évente gondolták megrendezni ezt a ki-
állítást, és ez az ágazat számára megfe-
lelô is lenne, amennyiben nem lenne a

köztes évben, a szintén kétévente meg-
rendezésre kerülô Printexpo.

De van – legalábbis eddig. Ráadásul
az elmúlt négy évben a digitális és a
tradicionális nyomdai szegmens nem
távolodott, hanem éppen erôteljesen
közeledett egymás felé abból a szem-
pontból, hogy ma már nyomdai szol-
gáltatásról, és kevésbé termékgyártás-
ról beszélhetünk, azaz egyre több cég
rendelkezik és kell, hogy rendelkezzen
mindkét technológiával, hogy teljesíte-
ni tudja a piac komplex elvárásait.

Úgyis fogalmazhatnék: tulajdonkép-
pen összenôtt, ami összetartozik. Igen
ám, de ebben az esetben újra odaérkez-
tünk vissza, ahonnan elindultunk: éven-

te van a szakmának kiállítása. Igaz
ugyan, hogy egyiket így hívják, a má-
sikat meg úgy, de nagy átfedéssel
ugyanazt a kört és célközönséget érinti.
És ezt a szakma nem bírja anyagilag el-
tartani, finanszírozni, azaz mindkét kiál-
lításon bizony megmutatkozik, hogy je-
lentôsen lecsökkent a kiállító cégek szá-
ma. Persze akad olyan vállalkozás, ame-
lyik mindkét kiállításon részt vesz, és
néhány vállalkozás vagy az egyik vagy a
másik mellett dönt, ám a potenciális ki-
állítók nagyon nagy többsége inkább
egyiken sem képviselteti magát… 

Szétaprózódik és lemorzsolódik tehát
a kiállítóerô, emiatt össz ágazati szinten
kevésbé átfogó és informatív a látniva-
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ló, emiatt kevesebb a látogató, amely
tovább generálja, hogy legközelebb
még kevesebb lesz a kiállító, ami miatt
a következô kiállításon még kevesebb
lesz a látogató: ördögi kör.

Pedig – ahogy jelen cikk elején is
említettem – a szakma akar magának
kiállítást: ez nem kérdés. A mostani
DIGITALEXPO–SignExpo kiállításon
mind eme meglátás kimondásra is ke-
rült. A Nyomdavilág standján egészen
véletlenül futott össze egy olyan csa-
pat, amelynek tagjai között meghatáro-
zó, és a kiállításokon vagy most is,
vagy régebben rendszeresen résztvevô
cégek képviselôi voltak – no meg jó-
magam –, és megszületett a kezdemé-

nyezés arra vonatkozólag, hogy az ága-
zat magamagának teremtsen olyan ki-
állítási lehetôséget, amire igazából
szüksége van, és határozza meg, hogy
mit akar, majd pedig legfeljebb eme
szándék operatív megvalósítása érde-
kében bízzon meg – akár pályáztatás
útján – kiállításszervezô céget. 

Elsô lépésként – bevonva az ipar
széles körét, elsôsorban a potenciálisan
jelentôs kiállító cégek döntéshozóit –
egy olyan konzultációra van szükség,
amely alkalmas arra, hogy döntsön ar-
ról az ágazat, milyen profilú, összetéte-
lû és struktúrájú kiállításra, mikor és
hogyan van szüksége. Ennek, azaz az
ágazati akarat létrejöttének koordiná-

lását Szilágyi Tamás és jómagam vál-
laltuk fel. Ha sikerül közös nevezôre
jutni – és miért ne sikerülne? –, indul-
hat a megvalósítás menete. Ez persze,
nyilván nem lesz egyszerû, merthogy
az „ördög a részletekben lakozik”.
Nagy kérdés, hogyan tud – és egyálta-
lán tud-e – a szakma egy önmaga szá-
mára leginkább megfelelô kiállítást
megszervezni, létrehozni. 

Mindenesetre azt gondolom, ehhez a
legfontosabb az, hogy ne azt nézzük,
miért nem lehet megvalósítani, hanem
kizárólag arra koncentráljunk, hogyan
igen. ■

Ilona

Az elsô nap délelôttjén „LED’S
DO BUSINES: LED és fényrek-
lámok” címmel hallgathattak érdekes
elôadás-sorozatot és kerekasztal-be-
szélgetést a téma iránt érdeklôdôk.
Ezt követôen került sor a II. Kirakatbaba-öltöztetô Verseny

díjátadójára,
amelynek külön
érdekessége
volt, hogy az
„indulókat” a
kiállítás építése során
keletkezett hulladékanya-
gok felhasználásával öltöz-
tették fel a nagy kreativi-
tásról tanúságot tevô pá-
lyázók.

A délután a Hungaro-
pack Magyar Csomagolási

verseny ünnepélyes díjátadójával folytatódott, amelyen
számos különdíj is átadásra került. Összességében mint-
egy 45 pályamû kapott elismerést, és méltán: valóban
kimagasló csomagolási megoldásokat, termékeket és
kivitelezéseket vonultatott fel a szakma. Nem véletlen,
hogy a csomagolási világversenyen, a WorldStaron
2011-ben 7, 2007 és 2011 között összesen 27 fôdíjat
érdemeltek ki a magyar pályázók.

A második nap, azaz csütörtök délelôtt „Színek, for-
mák, csomagolás” címmel egy több elôadásból álló
workshopon vehetett – és vett is – részt a csomagolás
iránt érdeklôdôk széles köre. Ezt követôen a Canon ren-

dezvényére került sor, majd pedig a Print Power Day program-
jai vették kezdetüket. (Mindkét rendezvényrôl kü-
lön cikkben számolunk be – a fôszerk.)

A harmadik napon, pénteken is folytatódtak a
kísérôrendezvények: a QR-kódról, a datamatrixról
és „társaikról”, azaz a vonalkódot forradalmasító
2dimenziós kódokról szóló konferenciát és kerek-
asztal-beszélgetést hallgathatták meg a téma iránt
érdeklôdôk.

Este aztán bezárta kapuit az idei DIGITALEX-
PO–SignExpo kiállításpáros. ■

Ilona
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Maximalizálni kell a print szerepét a marketing- és reklámköltésben
Print Power Day

A DigitalExpo egyik kiemelt kísérô-
rendezvényeként került sor a Print Power
Day programjára is, amelynek elsô felé-
ben elôadást hallgathattak az érdeklôdôk
egyrészt a nemzetközi Print Power cél-
jairól, felméréseirôl és eredményeirôl,
másrészt informálódhattak a vonatkozó
hazai eseményekrôl, történtekrôl, máso-
dik felében pedig kötetlen beszélgetés
keretei között mondhatta el bárki, hogy
hogyan is látja a nyomtatott kommuni-
kációval foglalkozók helyzetét. Korábbi
lapszámainkban bemutattuk már a Print
Powert, így most csak egy rövid emlé-
keztetô ezen nemzetközi összefogásról,
amelyhez 2011-ben a
Nyomda- és Papíripari
Szövetségen keresztül
Magyarország is csatla-
kozott.

Ahogy azt az ágazat
valamennyi szereplôje
tapasztalhatta – és még
mindig tapasztalja – igen
nehéz idôk járnak a
nyomtatott kommuniká-
cióra, és persze ebbôl
következôen az ebben az
iparágban tevékenyke-
dôk széles körére. Nem
elég, hogy a gazdasági
barométerként (is) mû-
ködô nyomdaipart átla-
gon felül érinti több mint
kellemetlenül a gazdasá-
gi válság, az elektronikus
média térhódítása is
meglehetôsen leszûkítet-
te piaci lehetôségeit, ráadásul igen galád
módon, és rendszerint valótlan állítások
hangoztatásával a renoméját is aláásta.
Kicsit késôn ébredt mindennek tudatára a
nyomdaipar, és nemcsak itthon, de
világszerte. De végül is felismerve azt,
hogy saját sorsát saját kezébe kell ven-

nie, a Nemzet-
közi Nyomda-
ipari Szövetség,
az Intergraf
2009-ben Print
Power elneve-
zéssel kampányt
indított, és a
megvalósítás ér-
dekében létre-
hozta a Print Po-
wer Internatio-
nalt, amelyhez
Európa tizenhá-
rom országa

csatlakozott. A Print Power mozgalom cé-
lul tûzte ki, hogy jelentôs energiát és
anyagi forrásokat bevetve, helyreállítja a
nyomdaipar, a nyomtatott kommunikáció
presztízsét, továbbá nemcsak megvédi ön-
nön érdekeit és értékeit, hanem erôteljes
kampányt folytat azért, hogy széles kör-

ben – de elsôsorban a meg-
rendelôknek, illetve a poten-
ciális ügyfeleknek bizonyít-
va – felhívja a figyelmet a
nyomtatott kommunikáció
számtalan és más eszközzel
ki nem váltható elônyeire.

A Print Powerrel párhuza-
mosan elindult a Two Side
mozgalom is. Míg a Print
Power a kampányaiban elsô-
sorban a nyomtatott kommu-
nikáció üzleti és gazdasági
elônyeire fókuszál, és csak
érinti a környezetvédelmi
szempontokat, addig a Two

Side kifejezetten ez utóbbi kapcsán szeret-
né eloszlatni a széles körben elterjedt, ám
a valóságot sok esetben teljes mértékben
nélkülözô vagy legfeljebb részigazságokat
tartalmazó tévhiteket. A két szervezet ter-
mészetesen együttmûködik, hiszen ezáltal
jótékonyan érvényesül a szinergiahatás.
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Nos, akkor térjünk
vissza magához a Print
Power Day-hez!

A DigitalExpo máso-
dik napján lezajlott ren-
dezvényt dr. Horváth
Csaba, a Nyomda- és
Papíripari Szövetség
elnöke nyitotta meg, és
felvezetôjében röviden
emlékeztetett mindenkit
arra, hogy milyen ki-
emelt fontossággal bír,
hogy a grafikus kommu-
nikáció újra a méltán
megilletô helyére kerül-
jön, újra hatékony és al-
kalmasint ki nem vált-
ható eszközként ismerjék
el, és éljenek a lehetôsé-
geivel. Ilyen formában
nem volt kérdés, hogy a
szövetség nemcsak a
tagjai, hanem a teljes
hazai nyomdaipar érde-
keit szem elôtt tartva
csatlakozzon a nemzet-
közi Print Power kam-
pányhoz. A Print Power
Hungary országmene-
dzsere dr. Peller Kata-
lin, a szövetség fôtitkára.
A minél hatékonyabb
megvalósítás érdekében a saját erôforrá-
sok mellett a szervezet központjától is
kap támogatást a hazai projekt, a mozga-
lomban résztvevô tagországok projektve-
zetôi pedig – túl azon, hogy saját orszá-
gukban elvégzik az ezzel kapcsolatos
nem kevés feladatot – idôrôl idôre rend-
szeres konzultációkat is tartanak egymás
között a vonatkozó kutatási eredmények
és tapasztalatok megosztása érdekében. 

Jelen rendezvényre pedig a szövetség
meghívta Frank Leerkottet, a Print Po-

wer International ügyve-
zetô igazgatóját, hogy
személyesen ô számoljon
be a nemzetközi felméré-
sekrôl és eredményekrôl
a hazai érdeklôdôk szá-
mára.

Frank Leerkotte elô-
adásából számos olyan
tényre derült fény, amely
ha nem is csillogóvá, de
némileg reménytelibbé
teszi esetleg már a közeli
jövôt a nyomdaiparban
érdekeltek számára.
Mondandóját ugyan egy

nem túl kellemes hírrel kezdte, ugyanis
ismertette annak a tanulmánynak az ered-
ményét, amelyet a Print Power Interna-
tional megbízásából a Pricewaterhouse-
Coopers készített az iparág kilátásainak
felmérése érdekében 2011-ben. Ezek
szerint  a nyomtatott médium szerepe az
összes reklámköltésben a jelenlegi 33
százalékos részesedésrôl 2015-re 29 szá-
zalékra fog visszaesni. Az is látszik,
hogy amit a nyomdaipar elveszít, az az
elektronikus médiumokhoz vándorol át. 

Ez így ön-
magában va-
lóban nem hat
szívderítônek,
ám az is két-
ségtelen, hogy a többség
rosszabb arányra volt/van
lélekben felkészülve… 

„Nagyon sokan van-
nak, akik ennél jóval ked-
vezôtlenebbül ítélik meg a
nyomdaipar helyzetét, de
a tények és a számok
mást mutatnak” – hang-
súlyozta az elôadó. Majd
így folytatta: „A prognó-
zis szerint az is valószínû-

síthetô, hogy a reklámköltések emelkedni
fognak – 160 milliárd dollárról 180 mil-
liárdra –, és ez a nyomdaipar számára
némileg kompenzálja a százalékos piaci
térvesztést”.

Ezt követôen röviden felvázolta a Print
Power létrehozásának elôzményeit, kö-
rülményeit, valamint mûködési struktú-
ráját, illetve beszélt a célkitûzésekrôl. A
Print Power legfontosabb célkitûzése,
hogy ebben a multimédiák uralta világ-
ban maximalizálja a print szerepét az
összes európai reklám- és marketingköl-
tésben. Ezt követôen röviden kitért a
párhuzamosan futó Two Side mozga-
lomra is, amely – ahogy már korábban is
említettük – elsôsorban a környezetvé-
delem szempontjából hivatott a nyomda-
ipar megítélésén javítani. A két kampány
természetesen együttmûködik, és kölcsö-
nösen erôsíti egymást abban, hogy a print
médiumok kapcsán mind a megrendelôk-
ben, mind a lakosság széles körében va-
lóságos tényeken alapuló, ezáltal kedve-
zô kép alakuljon ki újra.

A Print Power projektben 13 ország
vesz részt, és ezen belül nagyon sokféle
profilú cég – újság- és könyvkiadók, pa-
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pírgyárak és -kereskedôk, de más nyom-
daipari cégek is, közöttük kiemelkedô
mértékben a Canon – tartja fontosnak a
kampányt, és éppen ezért hirdetések el-
helyezésével, vagy éppen nem kevés
pénzzel támogatja is a megvalósítást. A
megvalósítás érdekében a Print Power
International központilag készít tanulmá-
nyokat, felméréseket, valamint különféle
hirdetéseket, marketing- és sajtóanyago-
kat, kiadványokat, amelyeket azután az
egyes országok menedzserei vagy egy az
egyben felhasználnak, vagy hozzáigazít-
ják a regionális sajátosságokhoz, azaz
tulajdonképpen ôk döntik el helyben,
hogy ebbôl mit és hogyan alkalmaznak a
lehetô legnagyobb hatékonyság és ered-
ményesség elérése érdekében.

A Print Power kampány célcsoportja
elsôsorban a marketing- és reklámköltés-
rôl döntô cégvezetôk és menedzserek
köre, hiszen az ô figyelmükbe szeretné
ajánlani a print számtalan elônyét. Nekik
szeretné bizonyítani, hogy a nyomtatott
kommunikációra költött pénz megtérülô
költséget jelent, és a printmédia olyan
pluszértékeket is képvisel, amilyennel
semmilyen más eszköz vagy csatorna
nem rendelkezik.

A szervezet egészérôl és mûködésérôl,
mûködtetésérôl szóló beszámolót köve-
tôen elôadása második felében Frank
Leerkotte ismertette az Ypsos, Európa
harmadik legnagyobb kutatóintézete által
készített felmérés néhány megállapítását.
Ezekbôl kiderült, hogy például az EU-n
belül a fogyasztók 80 százaléka jobban
szeret papírról olvasni, mint képernyôrôl,
sôt nemcsak olvasni szeretnek jobban,
hanem jobban (58%) is bíznak a nyom-
tatott anyagokban. A kutatás eredményé-
ben igazán nagy meglepetés volt, hogy a
fiatal generáció, azaz a 18–24 évesek
körében az átlaghoz képest is magasabb
értéket (83%) képvisel a print pozitív
megítélése, és a bizalmi index is maga-
sabb (63%). A kampány során  a Print
Power igyekszik népszerûsíteni a print-
technológiák innovációját is, például szó
kerül az úgynevezett „kiterjesztett való-

ság” megoldásaira, vagy éppen a QR-
kódokban lévô lehetôségekre is. Ám arra
is érdemes a célcsoport figyelmét felhív-
ni, hogy kutatási eredmények bizonyít-
ják, hogyha legalább két érzékszervre hat
egy kommunikáció – márpedig ez a
printnél eleve adott: látás, tapintás –, ak-
kor 30 százalékkal növekszik az adott
üzenet célba érkezése és rögzülése. Majd
végezetül megköszönve, hogy a szövet-
ségen keresztül Magyarország is aktívan
részt vesz a Print Power kampányban, át-
adta a szót a Print Power Hungary ország-
menedzserének, dr. Peller Katalinnak. 

Dr. Peller Katalin mielôtt belekezdett
volna a beszámolóba arról, hogy a tavaly
történt csatlakozástól kezdôdôen mit csi-
nált, hol tart és milyen terveik vannak a
Print Power, és ezáltal a nyomtatott kom-
munikáció és a hazai nyomdaipar ma-
gyarországi népszerûsítése érdekében, az
ágazat helyzetérôl osztott meg néhány
tényt és adatot a hallgatósággal. Mint
mondta, a magyar nyomdaipart erôtelje-
sen megviselte a gazdasági válság, és
még mindig nem indult el jószerint a
stagnálás sem, nemhogy némi növeke-
dés. Az árbevételek jócskán elmaradnak
a válság elôtti szinttôl, és jelentôsen
megnôtt az ágazaton belül a munkanél-
küliség: 2006–2007-ben ez 6 százalék
körül mozgott, jelenleg 12 százalék.

Megnövekedett a megszûnô nyomda-
ipari cégek száma is: tavaly elsô félévben
150–160 cég bezárását tette közzé a hiva-
talos csôdértesítô, az idei elsô fél évben
ez a szám meghaladta a 300-at. Éppen
ezen tények és tendenciák miatt döntött
úgy a szövetség elnöksége, hogy csatla-
kozva a nemzetközi Print Power mozga-
lomhoz, segíti, elôsegíti a hazai nyom-
daipar boldogulását. „Reméljük, hogy
ennek eredménye rövidesen érezhetô is
lesz” – fûzte hozzá az országmenedzser.
Ezt követôen tért rá konkrét beszámoló-
jára.  Nos, a Print Power Hungary – ame-
lyet egyébként három magyarországi
szervezet alapított: a Nyomda- és Papír-
ipari Szövetség, a Print & Publishing és a
Magyarországi Papír-nagykereskedôk

Egyesülete – eddig két magazint is meg-
jelentetett, és juttatott el mindazon hazai
cégek döntéshozóihoz, akiknél a printben
történô kommunikáció valós igényként
jelentkezik, jelentkezhet. Az elsô ma-
gyarul megjelent magazin még pusztán
fordítása volt a központi újságnak, a má-
sodik azonban szinte kizárólag Magyar-
országon közismert és fajsúlyos cégek –
Budapesti Állat- és Növénykert, Ikea,
Metro, Toyota Magyarország, Budapest
Bank, Volksbank – döntéshozóinak
véleményét, meglátásait vonultatja fel a
printmédia, illetve annak jövôje kapcsán. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
célközönség, azaz a printben történô
kommunikációról döntôk potenciális
megrendelôi köre igen jól fogadta ezeket
a magazinokat, és ennek folyományaként
idén november végén sor kerül a témá-
ban egy meglehetôsen nagyszabású
médiakonferenciára is ugyanezen célkö-
zönség számára. A konferencia kutatási
eredményeket, konkrét esettanulmányo-
kat és beszámolókat felvonultatva elsô-
sorban a print elônyeire szeretné hangsú-
lyosan és ismételten felhívni a figyelmet,
illetve rávilágítani, megismertetni olyan
szempontokat is, amelyek döntô érvül
szolgálhatnak a printben történô kommu-
nikáció mellett. „A magunk részérôl te-
hát a Print Power Hungary folytatja a
munkát, és ezen belül a továbbiakban
külön hangsúlyt fogunk helyezni a print
Two Side által is ékesen bizonyított kör-
nyezetbarát voltára”– mondta végezetül
dr. Peller Katalin.

Az elôadásokat követôen pedig a hall-
gatóság bevonásával elindult egy diskur-
zus arról, hogy a jelenlévôk közül ki ho-
gyan látja a print, illetve a printtel foglal-
kozók, ebbôl élôk helyzetét, jövôjét. S
noha szinte teljes egyetértés mutatkozott
a jelen helyzet cseppet sem rózsás meg-
ítélésében, a hozzászólók részérôl az is
erôteljesen megfogalmazásra került,
hogy a nyomdaiparnak nemcsak a külsô
körülmények kedvezôre történô fordulá-
sára kell várnia, hanem saját maga is
igen sokat tehet, és kell is tennie boldo-
gulásáért. És ebbe beletartozik a szakmai
tudás, igényesség és alázat, valamint a
minôség iránti elkötelezettség megôrzése
éppúgy, mint a folyamatos továbbképzés,
vagy éppen a nyitottság a technológiai
innovációk és újdonságok iránt. ■

Ilona

…az EU-n belül a fogyasztók 80 százaléka
jobban szeret papírról olvasni, mint képernyôrôl,
sôt nem csak olvasni szeretnek jobban, hanem
jobban (58%) is bíznak a nyomtatott
anyagokban…

K
ö

z
K

ö
z
in

fo





1144

Mit akar a megrendelô, mit tapasztal a nyomdai szolgáltató?
Merre van (lehet) az elôre?

Trendek és tapasztalatok –
Canon: kerekasztal-beszélgetés

Ahogy a DigitalExpóról
szóló általános beszámolónk-
ban már említettük, számos
kísérôrendezvényre került sor a
kiállítás alatt. Az egyik legsi-
keresebb és több mint teltházat
vonzó esemény a Canon által
rendezett kerekasztal-beszélge-
tés volt. Apropójául szolgált,
hogy elkészült a negyedik
Canon Insight Report, amely
ezúttal a nyomdai ügyfelek
igényeit és elégedettségét ku-
tatta 16 európai ország, köztük

magyarországi nyomdai megrendelôk visszajelzése alap-
ján. A nyomtatás, a digitális média, a marketing és az új
szolgáltatások közötti kapcsolatokat elemzô jelentés egy
igen alapos tanulmány, amely egzakt módon rávilágít ar-
ra, hogy miként ítélik meg, illetve hol tart és merre megy
a nyomdai szolgáltatásokkal foglalkozók világa, milyen
kihívásokkal kell szembenézni, mi az, amit a megrendelô
elvár.

A rendezvény Kroó Gyôzô, a Canon Hungária Kft.
ügyvezetôjének rövid beszámolójával kezdôdött. „A vi-
lág hihetetlenül felgyorsult, és hihetetlen tempóban válto-
zik. Egy ilyen környezetben rendkívül fontos, hogy miként
kommunikálnak a cégek, miként tudják elérni, hogy rájuk
figyeljenek. A nyomdaipar termékei a kommunikáció
egyik eszközei, és ilyen értelemben jártuk körül a témát”
– kezdte elôadását Kroó Gyôzô, majd ezt követôen ismer-
tette a Canon Insight Report legfontosabb megállapításait.
A tanulmány kapcsán egyébként érdemes azt is tudni,
hogy mintegy 420 megrendelôt kérdeztek meg Európa-
szerte – köztük Magyarországon is – a nyomtatott kom-
munikációval kapcsolatos véleményérôl, elképzeléseirôl,
elvárásairól. Az elejére mindjárt egy jó hír: a kutatás meg-
állapította, hogy a megkérdezett megrendelôk mintegy 62
százaléka kifejezetten fontosnak tartja a nyomtatásban
történô kommunikációt, szüksége van nyomtatott termé-
kekre ahhoz, hogy megfelelôen kommunikáljon saját
ügyfeleivel. A nyomtatott termékeket rendkívül értékes-
nek tartók még ennél is nagyobb százalékban (70%) talál-
hatók a megkérdezettek között. „Hátradôlni azonban nem
szabad – figyelmeztetett az elôadó –, hiszen annak ellené-

re, hogy növekszik a piac, egyúttal nagyon gyorsan alakul
át. Ráadásul professzionális módszerekkel nagyon keve-
sen vizsgálják – fôleg Magyarországon – a nyomtatott
termékekre fordított összeg megtérülését, azaz jellemzôen
»hasraütés-szerûen« döntik el, hogy melyik kommuniká-
ciós csatornát választják. Kivételt jelentenek ez alól a
nagyvállalatok, illetve kormányzati szervek, ahol van for-
rás ennek felmérésére. Az azonban valószínûsíthetô, hogy
egyre szélesebb kör fog élni a mérés lehetôségével. Sôt, a
nyomdai szolgáltatók érdeke is, hogy mérjék a nyomtatott
termékek megtérülését, hiszen ezáltal tényszerû bizonyos-
ságot kap a megrendelô, hogy a nyomtatott kommuniká-
ciónak nagyon komoly megtérülési mutatói vannak.”

A kutatás arra is kiterjedt, hogy milyen szempontok
alapján választanak nyomdai szolgáltatót az ügyfelek.
Nos, jelentôs különbség van a nyugat-európai és hazai
elvárások között: míg a minôség mindenkori szem elôtt
tartása mellett tôlünk nyugatabbra az ár-érték alapján dönt
a megrendelô, addig itthon az elsôdleges szempont az
ár… A tanulmány azt is felfedte, hogy a megrendelôk 88
százaléka elégedett az általa választott nyomdával, ugyan-
akkor arra is rávilágított, hogy meglehetôs tájékozatlan-
ság mutatkozik az új technológiák nyújtotta lehetôségek
terén. „Nagyon fontos lenne, hogy az ügyfelek minél ala-
posabban megismerjék a nyomtatásban lévô lehetôsége-
ket, hiszen csak ezáltal tudnak »gondolkodni« benne” –
hangsúlyozta az elôadó. 

A kutatás egyértelmûen kimutatta azt is, hogy a Cross-
média, vagy más szóval a médiamix alkalmazása erôsö-
dik, és ezen belül – ez egy jó hír – a nyomtatott termékek
mintegy 50 százalékot képviselnek. Ennek oka, hogy egy-
részt azokat is eléri, akik nem használják az elektronikus
médiát, internetet, illetve a nyomtatásban történô kommu-
nikáció iránt éppen a maga megfoghatósága okán jóval
nagyobb a bizalom. „Reméljük, hogy ez így is marad” –
fogalmazta meg a nyomtatásban érdekeltek egyik leghôbb
vágyát Kroó Gyôzô. A nyomdatermékekkel kapcsolatos
elvárások kapcsán pedig a tanulmány szerint egyértelmû
és határozott elvárásokat fogalmazott meg a megrendelôi
kör: a prémium minôséget és az egyediséget, illetve a
megszemélyesítést díjazza. 

A rövid, ám mégis átfogó ismertetést követôen elkez-
dôdött a kerekasztal-beszélgetés. ■

Ilona
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Kroó Gyôzô
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Printben hirdetik
a digitális eszközt

K. A.: Ha már a tren-
dekrôl esett szó az imént
hallott Kroó Gyôzô ügy-
vezetô által tartott Canon
Insight Reporttal kapcso-
latos elôadásban, adódik
az elsô kérdés: a digitali-
záció terjedésével hogyan
változnak a megrendelôi
szokások, igények, illetve
mi tapasztalható a print
kapcsán? Ha a kommu-
nikáció történetére vissza-
nézünk, mindig voltak
nagy félelmek: amikor
megjelent a rádió, akkor
attól tartottak, hogy senki
nem fog olvasni, nem lesz
szükség az újságokra, könyvekre. A tele-
vízió megjelenése a rádiókat fenyegette,
és az utazást, merthogy minden élményt
elhoz a lakásokba – ehhez képest fellen-
dítette a turizmust. Az internet az újsá-
gokra, könyvekre hatott fenyegetôleg.
Ehhez képest éppen tegnap találkoztam
egy olyan printhirdetéssel, amelyben
azzal a kérdéssel, hogy „Miért nyomtat-
nál?” egy digitális eszköz használatára
hívták fel a figyelmet… Szóval akkor,
miért is nyomtatnál?

B. Gy.: Jogos a kérdés, ám az elôzô
gondolathoz csatlakoznék, mi szerint egy

új technológia nem el-
söpri az elôzôeket, ha-
nem inkább kibôvíti a
lehetôségeket. Valóban
az új technológiák, pél-
dául a mobiltelefonok,
mobilinternetek hihe-
tetlen mennyiségû infor-
mációt öntenek a hasz-
nálóikra, de ettôl inkább
növekszik az igény az
újabb és újabb informá-
ciókra. Ezek egy része
valóban megvan digitá-
lisan, és online hozzá-
férhetô, de nem minden.
Azt gondolom, hogy
ezek az új technológiák
az igényeket növelik a

még több információ iránt.
B. L.: Kétségtelen, hogy az olvasás, a

hírolvasás az internet irányába megy. A
mi kiadónknak az egyik legfontosabb
kérdése az, hogy a printnek, mint nyom-
tatott újságnak van-e létjogosultsága,
vagy teljes egészében át kell térni a digi-
tális megjelenésre. Jogos dilemma, hogy
milyen távlatok vannak az online felü-
letben, hiszen a nyomtatott újság felülete
korlátozott, egy-két képet enged illuszt-
rációul, miközben a virtuális térnek gya-

korlatilag korlátlanok a lehetôségei.
Mindezzel együtt a kiadónknak az a ta-
pasztalata, hogy továbbra is van a nyom-
tatott újságoknak létjogosultságuk. A
Blikk naponta 220 ezer példányban fogy,
s noha kétségtelenül az online változatot
is látogatják, annak közelítôleg sem ek-
kora a tábora. És az is tény, hogy a
nyomtatott változatnak vannak hirdetôi
is, ami azért nagyon fontos és nem meg-
kerülhetô, mert az eladási árak mellett ez
tartja el a lapot. Az online kiadás egye-
lôre nem tartja el önmagát. És nem csak
a mi esetünkben… Ugyanakkor kétség-
telen, hogy valamennyi nyomtatott lap
esetében csökkennek a példányszámok.
Kérdés azonban, hogy fog-e annyival
emelkedni az online látogatottság, mint
amennyivel kevesebben vesznek ma la-
pot? Azt meg nem tudjuk jelenleg, hogy
ez most technológiai kérdés, vagy gazda-
sági következmény. Meglehet, arról van
szó, hogy dönteni kell az embereknek:
kenyeret vegyenek vagy újságot… Nyil-
ván a kenyér mellett döntenek. 

Ö. L.: Lévén grafikai, mûvészeti stú-
dió, produkciós iroda, mi a megrendelôk
és a nyomdák között helyezkedünk el.
Foglalkozunk a kommunikációhoz
tartozó valamennyi eszköz használatával
a különféle digitális lehetôségeken ke-
resztül a tradicionális megoldásokig. A
mi mikrokörnyezetünkben is megfigyel-
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Mit akar a megrendelô, mit tapasztal a nyomdai szolgáltató?
Kerekasztal-beszélgetés

A kerekasztal-beszélgetés meghívottjai – Beck György elnök (Vodafon Magyarország Zrt.),
Bertalan László nyomdaigazgató (Ringier Kiadó), Ördögh László art director (Graphasel), 
dr. Tomcsányi Péter tulajdonos-ügyvezetô (Prime Rate) – a Canon Insight Report tanulmányból
kiindulva osztották meg tapasztalataikat az érdeklôdôkkel, akik zsúfolásig töltötték meg 
a helyszínt. A beszélgetés moderátora Kôszegi András média és marketing szakújságíró volt, aki
saját cégén, a BrandTrend médiavállalkozáson keresztül közel 20 éve tanácsadással is foglalkozik
ezen a területen. Tekintettel arra, hogy ezen kerekasztal-beszélgetés az ágazat széles köre számára
több mint érdekes lehet, szokásomtól eltérôen nem összegzést, hanem a beszélgetés szinte egészét
szeretném az alábbiakban megosztani önökkel. Kicsit olyan ez az írás, mint négy, sôt öt (interjú) 
az egyben, így terjedelme is ennek megfelelô…

Kôszegi András
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hetô átrendezôdés.
Valóban átalakul-
nak az igények: a
megrendelôk egy
része erôteljesen

érdeklôdik az új technikai
megoldások iránt. Pár évvel
ezelôtt bejött az ügyfél a ter-
vezôirodába, hogy szeretne
logót, névjegyet, különféle
kiadványokat, amelyek segít-
ségével eléri célközönségét,
manapság úgy jön be, hogy
kell neki logó, weboldal,
névjegykártya, ezen felül
pedig még valamilyen felü-
let, ahol megjelenhet… Ez
utóbbi viszont nem feltétlenül nyomtatott
termék. Mi komplett megoldásokat bizto-
sítunk neki a web-shop fejlesztésétôl a
különféle reklámeszközökig, de nem mi
határozzuk meg, hogy az mi legyen.
Általában nem szaktanácsadásért jönnek
hozzánk, és nem is kíváncsiak arra, hogy
az eddigi ügyfeleknek mi volt a tapasz-
talata bizonyos megjelenésekkor. Konk-
rét elképzelésekkel találkozunk, és a
feladatunk elsôsorban az, hogy végig
vigyük a kész produkcióig. Noha próbál-
kozunk tanácsokat is adni, hogy mikor,
mi mellett döntsön, nekünk is érdekes
tapasztalatot jelentenek az erre adott re-
akciók. És bizony találkozunk olyannal,
akit nem lehet lebeszélni, mondjuk arról,
hogy weboldalt fejlesszen, miközben
neki valóban a legjobb megoldást a szó-
rólapozás jelentené.

T. P.: Nálunk a miért nyomtassunk
kérdése még relevánsabb. És erre a vá-
lasz: hogy csilingeljen a kassza. Nyom-
dai szolgáltatóként nekünk nincs más
utunk, mint a nyomtatás, pontosabban a
nyomdai szolgáltatás, amelynek csak egy
részét jelenti maga a nyomtatott termék.
Ehhez kell megtalálnunk azokat a lehe-
tôségeket, hogy a jövôben hol fogunk
tudni erre piacot találni. Látni kell, hogy
talán összességében ugyan nem csökken
a nyomdaipar, de ezen belül vannak
olyan területei, amelyek igen jelentôsen.
Nagy kihívás a számunkra, hogy olyan
területet találjunk, amely nemhogy stag-
nál, esetleg kicsit növekszik, hanem ahol
pénzt is lehet keresni. Alapításakor a
Prime Rate is nagyon gyorsan tudott nö-
vekedni, amit nem kicsit köszönhettünk
annak, hogy úgynevezett „lengôlapos”

kiadványokkal foglalkoz-
tunk. Ezek a termékek
mára gyakorlatilag eltûn-
tek… És a portfóliónkon
belül ez csak egy termék-
féleség a sokból, amelynek nincs jövôje.
Nem látom, hogy 3–5 év múlva mi fogja
jelenteni a jövôt. Keressük a kitörési
pontokat…

Mire egy beruházás
„termôre” fordulna,
teljesen megváltoznak
az igények

K. A.: Azért is nagy kockázat, hogy
gyorsan változnak a trendek, mert folya-
matosan komoly fejlesztéseket kell
végrehajtani egy nyomdának ahhoz,
hogy piacképes maradjon, illetve, hogy
a trendeknek eleget tegyen. Ez nem
kevés pénzbe kerül… Ráadásul költség-
hatékonyan kell mûködni, hogy mindez
adott idô alatt meg is térüljön. Én úgy
látom, nagyon vékony jégen jár egy
nyomda, hogy ezt teljesítse. Irgalmatlan
pénzen beruház, fut a trend után, és
mire „termôre” fordulna a történet,
meglehet, hogy teljesen megváltoznak
az igények, és már jószerint senkinek
nem kell az, amit kínál. Hogy lehet eze-
ket a gyors változásokat anyagilag és
egyéb szempontból is lekövetni, egyálta-
lán bírni?

T. P.: Függetlenül attól, milyen ágazat-
ban – nyomda-, olajipar, mobiltelefónia
stb. – tevékenykedik bárki is, a legna-
gyobb kihívást minden vállalkozás szá-
mára valóban az jelenti, hogy felismerje,

az az adott terület merre megy, mik a
trendek. És idôben lépjen: tehát se ne
korán, se ne késôn. Pár évvel ezelôtt
nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, és
meg is voltam rémülve, ezért mind elmé-
leti, mind gyakorlati oldalról nagyon sok
konferencián vettem részt, hogy választ
kapjak.

Az egyik ilyen rendezvényen Hernádi
Zsolt, a Mol vezérigazgatója fogalmazta
meg, hogy mitôl lesz egy cég versenyké-
pes, és miként tudja megôrizni azt. Véle-
ménye szerint attól, ha olyan szervezetet
épít, amely képes folyamatosan változni.
Azt gondolom, mindenkinek ezt kell
követni. Mi úgy csináljuk, hogy rengeteg
kiállításra elmegyünk, nagyon sokat be-
szélgetünk a meglévô és a potenciális
ügyfelekkel, folyamatosan figyeljük az új
trendeket és lehetôségeket, és ezekhez
igazodunk. Nem könnyû természetesen a
helyzet, hiszen a piaci információk is –
attól függôen, hogy melyik szállítónak
mi az érdeke – némileg torzítottak…

Mi ma azt gondoljuk, hogy megtalál-
tuk a saját utunkat. És ha egy cég ezt
megtalálta – vagy azt hiszi, hogy megta-
lálta –, akkor igenis erôteljesen fókuszál-
ni kell rá, kidolgozni a menetet, azaz a
megvalósítást, utána pedig hinni és akar-
ni kell, hogy végig lehet menni rajta. Ha
valaki nagyon csapong, sok mindenbe
belekezd, akkor hiába jó esetleg az út, az
sem visz elôre, eredményre.
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A jövôkép inkább pozitív…
K. A.: Mennyire kiszámítható, hogy

egy nagyberuházás? Meddig futhat ki?
Mennyire szorítanak a számok? 

T. P.: A mi szegmensünkön, azaz a
digitális nyomdagépek esetében maxi-
mum 4–5 éves amortizációnál többel
nem szabad számolni. 

B. L.: Nálunk, ahol nagyteljesítményû
rotációs ofszetgépeken történik a nyom-
tatás, amelyhez nagyon komoly kötészeti
és expediáló egységek tartoznak, egészen
más nagyságrendekkel kell számolnunk
mind a beruházást, mind a megtérülési
idôt tekintve. Ez persze nehezíti a tren-
dek követését is, pedig ezen a területen is
rendkívül gyors változások vannak, és
nemcsak a formátum tekintetében. Érde-
kességképpen jegyzem meg, hogy a
csehországi Ringier tapasztalata szerint,
az olvasókat a formátum szinte egyálta-
lán nem is érdekli, kizárólag a tartalom
izgatja ôket…

Visszatérve a beruházáshoz és a meg-
térüléshez: mivel magas a beruházási
költség, a Ringier 15 éves megtérülési
idôvel számol.

K. A.: Ennyi idô alatt bizony jó né-
hány trend megfordul…

B. Gy.: Tény, hogy a ciklus-
idôk, a termékek kifutása erôtel-

jesen lerövidülnek. Lényegesen többféle
termék kerül ki bármilyen más iparágban
is a piacra, mint korábban. Egy új termék
bevezetése azonban alapvetôen a termék-
információról szól. Ha úgy nézzük, akkor
a nyomtatási iparnak ez egy fantasztikus
lehetôség, hiszen rövid idô alatt van
szükség óriási mennyiségû dokumentum-
ra, amelynek egy része valóban lehet on-
line, de jó része papíralapú hordozóra
készülô különbözô típusú nyomtatvány. 

Azt gondolom, hogy ez a felgyorsult
világ erôteljesen megnövelte a termékin-
formáció mennyiségét. Egy új termék
ugyanis hiába a világ legjobb terméke, ha
a piac, az emberek nem tudnak róla, ak-
kor nem ér semmit. Ez a trend segíti a
nyomdaipart, hiszen fontos szerepük van
az új termékek kommunikációjában is. 

Persze – hangsúlyozom – nyilván egy
része átkerül az elektronikus kommuni-
káció síkjára, de kétségtelen, hogy igen
széles az a kör, amely igényli az eddig
bevált eszközöket. Jó példa erre a szám-
lázás, ahol nagyon szeretnék áttérni a
virtuális, elektronikus fizetések beveze-
tésére, de fantasztikus összegû invesztí-
ció után is a partnereink mindössze nem
egészen tíz százaléka él a lehetôséggel.

Az emberek papíron sze-
retik látni a számukra
fontos dolgokat. A világ-
ban benne van egy bizo-
nyos szintû konzervatiz-
mus, ami egy jó darabig meg is
marad. A másik, amit szeretnék
megemlíteni, az az, hogy ma már
fantasztikus technikai lehetôségek
állnak rendelkezésre a nyomdaipar
számára. Hogy mást ne említsek, itt
a kiállításon csodálkoztam rá egy
hatalmas üvegfelületre, amelyre
közvetlenül nyomtattak egy gyö-
nyörû képet.

A technológiai fejlesztések tehát
adnak új piaci lehetôségeket a
nyomtatással foglalkozók kezébe.
Azt gondolom, hogy az ebben az

iparágban dolgozók számára a jövôkép
inkább pozitív, semmint negatív.

Ö. L.: Amikor egy terméket vagy üze-
netet szeretnénk közvetíteni a célközön-
ség felé, akkor egy folyamatos kísérlete-
zés történik nálunk. El kell ugyanis dön-
teni, hogy mi az a megjelenés, amit adott
ügyfélnek ajánlunk. És ez sok esetben
nem igazolja az új trendeket. Például, ha
egy kiadványt táblagépre szeretnénk elô-
készíteni, akkor ott vannak azok a korlá-
tok, hogy az interaktív pdf-et bizonyos
alkalmazások egyszerûen nem játsszák
le. Más megjelenési lehetôséghez pedig
applikációt kell letölteni, ami megint
bonyolítja a felhasználó életét… Jelenleg
a digitális médiában is érzünk korlátokat,
ami miatt sokkal több érv szól a nyomta-
tott felületek mellett.

Véleményem szerint el fog jönni az
idô, amikor minden megtalálja a maga
helyét, és ebben a az elektronikus média
éppúgy jelen lesz, mint a nyomtatott.
Ezzel együtt nagyon lényeges, hogy a
megfelelô csatornát, eszközt válassza
valaki. Mivel nemcsak gyakorló szakem-
berek vagyunk, hanem fôiskolán is taní-
tunk, erre külön fel szoktuk hívni a diá-
kok figyelmét. Nagyon sok múlik ugyan-
is a helyes csatorna, eszköz megválasz-
tásán. A munkánkhoz fontosak a kiállítá-
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sok is, hiszen ott találkozunk a maga
valóságában azzal, hogy a technika
milyen új lehetôségeket kínál szá-
munkra, pontosabban a mi megrende-
lôink számára, akiknek felhívjuk a
figyelmét minderre.

A technológiai korlát
minden bizonnyal
csak átmeneti

K. A.: Zárójelben jegyezném meg:
itt ülünk egy olyan rendezvényen,
amely klasszikus, hagyományos
megjelenési forma. Mindeközben
évek óta harsogja mindenki, hogy az
internet korában nincs szükség ilyen
kiállításokra, hiszen a neten minden
megtalálható, mindent meg és be le-
het mutatni. És most mégis itt va-
gyunk „offline”. Ez most iparági sa-
játosság, hogy ragaszkodnak a kiál-
lításhoz?

B. L.: Szerintem a személyes kap-
csolatot nem pótolja az internet vég-
telennek tûnô informatív lehetôsége.
Azt gondolom, hogy a személyes
találkozásoknak továbbra is meg kell
maradniuk. Nagy ellensége vagyok
az internetnek és az online-nak, mert
– állítólag – az én szakmámat teszi
tönkre. De éppen Ördögh László
mondta az imént, hogy a virtuális
térnek még vannak korlátai, és hogy
megszûnjenek, egyfajta uniformizált-
ságra, standardizáltságra lenne szük-
ség. A nyomdaiparban ez már meg-
van: mindenki ugyanazt az újságot,
brosúrát, kiadványt, szórólapot stb.
megkaphatja, vagyis azt az „egyet”,
amely az övé, és mégis ugyanolyan,
mint a másiké. A nyomdaipari tech-
nológiák pedig átjárhatóak egymás
között.  Nagy kérdés, hogy a virtuális
tér óriásai hajlandók lesznek-e ezeket
a standardokat közösen kidolgozni a
saját világukra. 

Ö. L.: Átmeneti állapotot élünk
ugyan, de mindenki törekszik arra,
hogy minél szélesebb spektrumon

legyen hozzáférhetô. A piac vala-
mennyi szereplôjének jól felfogott
érdeke, hogy minél több fogyasztót
érjen el. Tudok példát mondani erre a
papírok területérôl is: gyönyörûbbnél
gyönyörûbb kreatív papírok léteznek,
de csak töredékük volt nyomtatható
digitális nyomdagéppel. Mostanában
viszont azt tapasztaljuk, hogy ezek-
nek a papíroknak a gyártói ezen a
téren fejlesztenek: rohamosan bôvül
ugyanis a kínálat. Nyilván a virtuális
területen érdekelt cégek abba az
irányba (is) fognak fejleszteni, hogy
ne legyenek technológiai korlátok.  

Kire hallgat
a megrendelô?

K. A.: Ha valahol, akkor a mobil-
telefonok piacán nyugodtan kijelent-
hetô, hogy elképesztô a verseny. A
Vodafon a piac meghatározója, és
élen jár a kommunikációban is. Van
a régi mondás, miszerint „a zenész
azt játssza, amiért fizetnek”. A Voda-
fon, mint megrendelô, egyike a „fi-
zetôknek”. Ki vagy mi dönti el, hogy
miként, milyen csatornákat használ-
va kommunikáljon a cég, és kit bíz-
zon meg a kivitelezéssel? Kire hall-
gat egy megrendelô? A festék- vagy
papírszállítóra, a kreatív stúdió „mû-
vészkedésére”, a nyomda véleményé-
re, ajánlatára?

B. Gy.: Jó a kérdés, a válasz pedig
egyszerû, ámbár sokak számára csa-
lódást fog okozni: megkérdezzük az
angol központot… Ezzel együtt, ez
csak a kérdésre való válasz egy or-
szággal történô arrébbtétele.

Magunk között  szólva azonban
elmondható, hogy azért történik köz-
ponti döntés, mert ezáltal egészen
más tárgyalási pozícióba kerül a cég,
ha elmegy, mondjuk egy nyomdába,
és azt mondja, hogy kell kétmillió
darab kiadvány, amibôl X számú
ilyen nyelven, Y számú amolyanon és
így tovább. 

Sokkal költséghatékonyabb meg-
oldást jelent, mintha az egyes leány-
vállalatok saját maguk intéznék a
vonatkozó megrendeléseiket. Ezen
felül pedig azt is el kell fogadni, hogy
a kommunikáció egy szakma, és az
ezen a területen születô döntések ko-
moly szakértelmet kívánnak, hiszen
komoly következményekkel járnak.
Tehát érdemes központilag fenntarta-
ni egy jól felkészült nagyobb csapa-
tot, amely a cég egészére vonatkozó-
lag kézben tartja és felelôs is a kom-
munikációjáért. Ha az alapdöntések
megvannak, akkor már helyben dönt-
jük el, hogy hogyan, miként és me-
lyik partneren keresztül élünk a lehe-
tôséggel, és ezt rendszerint mintavé-
tel, illetve referenciamunkák alapján
tesszük. A választáshoz saját szakér-
tôinkbôl álló gárda áll rendelkezésre,
hiszen nagyon széles a választék. 

Beszállítóválasztás
K. A.: Nyomdaipari, szélesebben

értelmezve kommunikációs szem-
pontból nagyon árnyalt képpel van
dolgunk, igen sokféle tényezôt, kö-
rülményt lehet és kell figyelembe
venni, de összességében azért mégis-
csak arról van szó, hogy a nap végén
mit eredményez, azaz kinek mennyi-
re csilingel a kassza…

Mi alapján választ beszállítót egy
nyomdaipari szolgáltató cég ahhoz,
hogy nyereséget tudjon realizálni a
munkáknál? Nyilván egyrészt van-
nak saját elvárások, másrészt szem
elôtt kell tartani a megrendelô igé-
nyeit, gyakorlatilag meg kell felelni
mindenkinek…

T. P.: Mindenkinek nem akarunk
megfelelni, mert nem is lehet. A
nyomdaiparban viszonylag egyszerû
a beszállítókat megtalálni, és közülük
választani, mert vezetô technológiai
szállítóból, papírbeszállítóból is jelen
vannak a világszinten is meghatározó
cégek, amelyeknek száma nem halad-
ja meg az 5-6-ot. Ezek a cégek meg-
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lehetôsen proaktívak, tehát idôrôl
idôre rendszeresen tájékoztatnak a
kínálatukról, újdonságaikról, szakmai
rendezvényeikre hívnak meg. A min-
denkori döntés alapjául pedig a vevôi
igények, a mûszaki megfelelôség és a
gazdasági tényezôk szolgálnak. 

Honnan tudni,
mi a trend?

K. A.: Szó esett már a trendekrôl.
Annak nagyon nagy jelentôsége van,
hogy melyik trendre „ülünk fel”,
melyikrôl maradunk le. Ki, hogyan
informálódik, illetve figyeli, követi a
trendek alakulását? Például a Ca-
non is mondhatja, hogy szerinte ez
vagy az lesz a trend, a jövô, és neki
vannak ezek kiszolgálására fantasz-
tikus megoldásai, eszközei. A média
pedig azt mondja, hogy megváltoztak
a fogyasztói szokások, és szerinte
amaz a jövô. A Vodafon meg azt
mondja, hogy egész másfele van az
elôremutató irány, a kreatív szak-
ember megint másképp látja…

Ö. L.: Elsô számú eligazodásul az
igény megjelenése szolgál, azaz: mit
kér a megrendelô. Nagy megrendelôk
esetében jellemzô, hogy egy erre sza-
kosodott ügynökség találja ki magát a
koncepciót, és a megvalósítás e men-
tén történik. Maga az elképzelés, a
trend születése egy többszintes folya-
mat legtetején helyezkedik el, a
gyártás pedig ebben a láncolatban
alatta nagyjából a negyedik szinten
található. Eggyel fölötte helyezkedik
el azoknak a köre, akik meghatároz-
zák, eldöntik a koncepció megvalósí-
tásához a legideálisabb eszközöket.
Mi ezen a szinten vagyunk, és egyút-
tal innen informálódunk az aktuális
trendrôl. Felsôvezetôi szinten dôl el
tehát, hogy merre van, legyen az
irány, a mi feladatunk pedig ahhoz
megtalálni a legjobb eszközöket. De
már a volumenre például nincs ráha-
tásunk.

B. Gy.: Én azt gondolom, hogy
mindezt a megoldás irányából kell
közelíteni, azaz azt kell a kivitelezés
kapcsán megnézni, hogy mire fogé-
kony az adott célközönség, és ehhez
kiválasztani a megvalósítás eszközét. 

B. L.: Hogy a mi nyomdánk mi-
lyen megoldást tud találni a merre
tovább kérdésére, abban nagy szere-
pet játszik az újságok – Blikk, Nép-
szabadság stb. – hirdetôinek, ügyfe-
leinek igénye. Azt is mondhatnám,
számunkra az ô kívánságaik, elvárá-
saik jelzik a trendet. Hogy egy példát
mondjak: ha a szerencsejátékkal fog-
lalkozó megrendelônk szeretne egy
öntapadós, kaparós címkét a címlap-
ra, akkor nyomdaként megoldjuk, és
ezzel alkalmasint másik partnerünk-
ben is felébresztjük a vágyat egy
ilyen lehetôség iránt. 

Másrészrôl viszont mi magunk is
keresünk olyan új technikai lehetôsé-
geket – például 3D-s nyomtatás –,
vagy éppen olyan szolgáltatást – szó-
róanyag mellékletként történô elhe-
lyezése stb. –, amelyet szívesen vesz-
nek igénybe a megrendelôink, és ez-
által „teremtôdik” meg a trend. 

Ö. L.: Ezzel kapcsolatosan szeret-
ném elmondani az egyik esetünket.
Az egyik nagy autógyár hazai márka-
képviselete egy lojalitásra épülô ak-
ciót indított, amelynek célja az volt,
hogy a meglévô ügyfeleik a régebbi
típusú autókat újra cseréljék. Ehhez
kellett a leghatékonyabb megoldást
megtalálni. 

K. A.: Nagy igazság tehát – ahogy
azt Beck György is említette –, hogy a
megoldás irányából kell mindig az
ügyhöz közelíteni, tehát nem arról
szól a történet, hogy ennyi vagy annyi
szórólapot kell elkészíteni. Mindig a
feladat határozza meg eszközt.

Ö. L.: Ez így van! Ebben az eset-
ben például a call-center bizonyult a
leghatásosabbnak, hiszen a közvetlen
kontaktusnak, a személyes kérésnek,
hogy próbálják ki az új autót, megke-

resettek körében mintegy 30 százalé-
kos mozgatóereje volt. Tavaly ugyan-
ezt az akciót egy „színes, szagos”,
extra kivitelezésû, egyedi borítékban
elhelyezett, nagyon igényes DM-le-
véllel próbáltuk lebonyolítani, és az
eredmény mindössze 3 százalékos
lett. Ám, ha a kettôt egyszerre hasz-
náltuk, és némileg megtámogattuk
egy internetes kampánnyal – ezt is
kipróbáltuk –, akkor több mint 70
százalékos aktivitást eredményezett
az ügyfelek körében. Döbbenetes a
különbség! 

K. A.: Engem elsôsorban az érde-
kelne, hogy ennek a crossmédiának,
avagy integrált kommunikációs kam-
pánynak melyik része váltotta ki a
legerôsebb hatást? Abban biztos va-
gyok, hogy a print rész elhagyása
nagyobb veszteséget okozott volna,
mint amennyibe belekerült.

Ö. L.: Nem tudni, hogy milyen si-
keres lett volna print nélkül a kam-
pány, de egész biztosan jelentôsen
hozzájárult az a kis empirikus rész,
amikor az ügyfél a személyesen neki
címzett borítékból kivette az igényes
kivitelû és persze perszonalizált tar-
talmú DM-levelet. Utána pedig még
fel is hívták, és e-mailen is emlékez-
tették a csere lehetôségére. Szerintem
is vitathatatlanul nagy szerepet ját-
szik a nyomdatermék megtapintása a
mindenkori üzenet eredményes célba
érkezésében, mert a látványon, azaz a
szemre gyakorolt hatáson kívül, to-
vábbi érzékszervekre is hat.

K. A.: Innovációs trend. Egy héten
keresztül a Blikk például 3D-ben je-
lent meg, amitôl én speciel majdnem
megôrültem – és az olvasók között
nem voltam ezzel egyedül –, miközben
a világ rajongva beszél ezen techno-
lógiai újdonságról… 

B. L.: Nos, ez tipikus esete annak,
hogy az ügyfél az, aki ki akarja pró-
bálni az új trendet, akinek mindig
igaza van, tehát nekünk teljesíteni
kell a kérését. Ezzel együtt el kell,
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hogy mondjam: az ügyfelünk számá-
ra egy nagyon sikeres kampányt ered-
ményezett.

K. A.: Ezek szerint az ügyfél kéré-
sére volt egy hétig 3D-s az újság,
vagy teljesen átvált a Blikk 3D-re?

B. L.: Inkább fogalmaznék úgy,
hogy ez egy sikeres egymásra találás
volt. Nekünk alkalmunk adódott arra,
hogy bemutassuk: újságot is lehet így
csinálni, az ügyfelünk pedig egy va-
donatúj megjelenési, hirdetési lehetô-
séggel élt. A Blikknek vannak erôfe-
szítései annak érdekében, hogy újabb
és újabb technológiai lehetôségeket
mutasson be a nyomtatott médiák
esetében. Volt persze olyan kísérle-
tünk is – például az „óriás” Blikk –,
amit nem fogadott jól az olvasókö-
zönség, és azonnal jelezte, hogy szí-
veskedjünk visszatérni a régi, eredeti
mérethez.  

Ár-értékarány helyett
fôleg az ár

K. A.: Járjuk körbe most az ár-ér-
tékarány kérdését! A Canon-kutatás
azt mutatja, hogy a megrendelôk
szemében ez egy meghatározóan
döntô tényezô. Nincs okom kételked-
ni, ámbár kicsit emlékeztet arra a
helyzetre, amikor a hazai vásárlókat
megkérdezik, hogy vásárolnak-e ma-
gyar terméket, és persze mindenki
állítja, hogy igen, imádja, és csak azt
veszi, majd belépve a hipermarketbe
leemeli a polcról a legolcsóbb termé-
ket, ami persze nem magyar…

Magyarországon a nyomdai meg-
rendelôknél felülírja-e az árat a ki-
szolgálással kapcsolatos elégedett-
ség, a bizalom, a lojalitás, a környe-
zetbarát technológia, és még sorol-

hatnék jó pár értéket jelentô dolgot?
A tanítványaimnak szoktam monda-
ni, hogy az árral történô versengés-
nél az a rossz hír, hogy olcsóbb min-
dig lesz: ha valaki letolja a gatyáját
térdig, lesz, aki bokáig, és ha addig,
mindig akad, aki ki is lép belôle, sôt
le is hajol… 

B. Gy.: Ez így van, ezzel együtt a
mi tapasztalatunk is az, hogy fôleg a
jelenlegi gazdasági körülmények
között nagyon sok esetben – sôt,
szinte kizárólag – a mi piacunkon is
az egyetlen döntési szempont az ár. A
Vodafon megrendelôként ugyan kivé-
telnek számít, de vitathatatlan, hogy a
lakossági piacon, ahol elsôsorban
mozgunk, ez meghatározó szempont,
pedig annyi mindent – brand név,
megbízhatóság, stabilitás – kellene és
lehetne értéknek tekinteni. Sokat
szenvedünk ettôl, de nem nagyon van
választásunk, hiszen a fogyasztó egy
forinttal kedvezôbb árért tovább-
megy.

B. L.: Tapasztalatom szerint a mi
területünkön csak az ár számít – leg-
alábbis itt Magyarországon. Ha vá-
lasztania kell egy ügyfélnek a
nyomdák között, és mi nem tudunk
valami egyedi elônyt felvonultatni –
átfutásban, rugalmasságban, minô-
ségben, bármiben –, akkor kizárólag
az ár alapján dönt. Ha sikerült a meg-
rendelôvel egy, két vagy három évet
már együtt dolgozni, onnantól kezdve
kezd a lojalitás némileg játszani, és
nehezebben, vagy nem fog megválni
tôlünk adott esetben egy forintért. Ez
azt jelenti az én olvasatomban, hogy
egy-egy ügyfélnél évekig tart míg
profitábilis lesz, azaz elkezdünk rajta
pénzt keresni.

Ö. L.: A mi tapasztalatunk szerint
is a döntésekben az ár a legmeghatá-

rozóbb szempont. Ám mi is szeret-
nénk megélni, ahogy mások, és abból
a szempontból sajátságos helyzetben
vagyunk, hogy mi egyrészt megter-
vezünk valamit, másrészt egyúttal
vállaljuk a produkciós menedzselését
is. Természetesen hasznot is szeret-
nénk mindezen realizálni. Ebbôl a
helyzetbôl fakad, hogy például, ami-
kor elkészítünk egy komplett felada-
tot, amelyben a tervezéstôl a nyomdai
termékek kivitelezéséig minden ben-
ne van, majd a késôbbiekben az egyik
vagy másik termékféleség elfogy, és a
megrendelônk összeakad egy nyom-
dásszal, az jóval a mi árunk alatt
vállalja be az utángyártást.

Itt merül fel a lojalitás, vagy éppen
ár-értékarány kérdése: hûséges ma-
rad-e a megrendelô hozzánk, és meg-
éri neki, hogy némileg többet fizes-
sen, de ne kelljen az idejét tölteni a
nyomdai munkák legyártatásával –
amelyhez egyébként nem is ért –,
vagy inkább az olcsóbb ár mellett
dönt, és intéz mindent önmaga.
Mindkét megrendelôi magatartásra
van példa.

T. P.: Ha le akarjuk egyszerûsíteni
a vállalati ügyfeleket, akkor három
csoportra oszthatjuk ôket: vannak az
ár-érzékenyek, a szolgáltatásérzéke-
nyek és a kapcsolatérzékenyek. Mi az
elmúlt 15 évben mindig a szolgál-
tatás-, illetve kapcsolatérzékeny ügy-
félkörre fókuszáltunk, ôket szolgáltuk
ki. Az árérzékeny vevôk esetében,
akiknél maga a lecsupaszított termék
áll a középpontban, ott kevésbé
voltunk hatékonyak. Meg lehet találni
a kapcsolat- és szolgáltatásérzékeny
vevôket, és amiket az elôttem szólók
említettek, hogy a rugalmasság, az
észrevétlen tanácsadás, a kedvesség,
az udvariasság és a többi és a többi,
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amit elvár a terméken túl, azt megad-
juk számára, akkor náluk lehet az ár-
értékarányt érvényesíteni. 

Kétségtelen, hogy míg régebben tíz
céget kellett ahhoz megkeresni, hogy
három ilyen típusú ügyfelet találjunk,
jelenleg sokkal rosszabb az arány:
húsz–huszonöt cégbôl jó, ha kettônek
van szüksége, vagy engedheti meg
magának az általunk nyújtott komp-
lex szolgáltatást. Jelentôsen megnö-
vekedett az árérzékeny cégek száma.
Amit azonban még ennél is nagyobb
gondnak látok, az az, hogy nagyon
sok területen maga a nyomdaipari
kereslet csökkent. Tehát már nem az a
kérdés, hogy milyen áron vállaljuk,
hanem nincs is mit. A magyar piacon
egyértelmû csökkenést tapasztalok,
az exportpiacon viszont dinamikus a
növekedés. Így mi is afelé fordulunk. 

Hatékonyak
a nyomdatermékek?!?

K. A.: A hatékonyság mérése
(ROI) mennyire jellemzi a nyomda-
ipart? Egy-egy nyomdatermék kap-
csán vannak-e ilyen felmérések?
Vizsgálta-e valaki, hogy akár a nyo-
mat minôsége, akár a hordozók,
akár a kreatív terv kapcsán mennyi
nyereség vagy éppen veszteség kelet-
kezett? Az, hogy azt mondjuk: az ár-
értékarány legyen jó, meglehetôsen
megfoghatatlan kritériumnak
tûnik…

T. P.: A mérés lehetôsége az ügy-
felek kezében van, és ha ôk nem
akarnak vonatkozó vizsgálódást,
akkor a nyomda nem tehet semmit,
nincs ráhatása. A magam részérôl egy
területen végeztem felmérést, még-
pedig ott, ahol nagyon jól lehet mérni
a hatékonyságot, ez pedig nem más,
mint a DM-levelek, illetve a transz-
promó területe. Egyik – hogy így fo-
galmazzak – nagy kudarcom a transz-
promóvizsgálat eredménye volt, hi-
szen „felültem” a transzpromótrend-
re, nagyon elmélyedtem ebben a
lehetôségben, sok energiát áldoztam
rá, és bizony kiderült, hogy számunk-
ra ez az út hatékonyan és gazdaságo-
san nem járható. De például a Díjbe-
szedô Nyomda ugyanezen a területen
sikereket tudhat magáénak.

K. A.: Ha valami nem mûködik,
elôszeretettel szokták különféle külsô
okokra fogni, például sz…r a kreatív…

Ö. L.: Ezt valóban megkaphatja
alkalmasint az ember. De mondanék
egy példát. Bejött hozzánk az egyik
ügyfél azzal, hogy tervezzük meg a
teljes arculatát, amelyben a névjegy-
tôl a csomagolásig, a webdesigntól az
egészen különleges kreatívokig min-
den van. Mi azonnal lázba jöttünk, és
elkezdtük felkutatni a legújabb nyom-
daipari technológiákat, a legkülönle-
gesebb papírokat, mindent megmoz-
gattunk azért, hogy az ügyfél igényé-
nek megfelelôen valami egészen kü-
lönlegeset alkossunk. Sikerült is, na-
gyon elégedett volt, és kifizette érte
azt a nem kevés pénzt, amibe mindez
került. Mi örültünk és pezsgôt bon-
tottunk.

Azután eltelt fél év, és visszajött
hozzánk ez az ügyfél, hogy másnap-
ra, de legkésôbb egy-két napon belül
szüksége lenne a portfólióból az
egyik különlegesen szép és igényes,
ám ennek megfelelôen kellôképpen
munkaigényes termékre, és 200 darab
kellene belôle. És kiderült, hogy ezt
nem tudjuk ilyen rövid idôn belül
teljesíteni. Tehát abban a pillanatban
öncélúvá válik akár egy névjegykár-
tya-megrendelés elkészítése is, ha az
elfogadható idôn belül nem reprodu-
kálható. Ezt csak azért meséltem,
hogy nem árt szembe néznünk – és
mindenkinek – a saját hatékonytalan-
ságával-hatékonyságával. 

B. L.: Mi nyomtatunk, tehát –
ahogy Tomcsányi Péter is említette –,
nincs arra rálátásunk, nincsenek arról
információink, hogy az általunk elô-
állított nyomdatermékek milyen
hatékonysággal bírnak. Excel-táblá-
zataink ugyan vannak, és ennek alap-
ján készítünk is bizonyos kimutatáso-
kat, de azért erre nem nagyon kapha-
tunk választ. Kiadói oldalról tekintve
pedig a hirdetést elhelyezô ügyfél az,
aki mérni tudja a hatékonyságot, hi-
szen ô érzi, hogy volt-e hatása a
megjelentetésnek, lett-e több üzleti
partnere, vagy nem. A mi álláspon-
tunk persze mindig az, hogy nagyon
érdemes volt elhelyezni a hirdetését
valamelyik újságunkban… 

Természetesen elôfordul az is,

hogy a nyomdát teszik felelôssé,
hogy nem „mûködik” a hirdetés,
merthogy a nyomtatás minôsége nem
megfelelô. Éppen ezért, erre nagyon
fontos odafigyelni, hogy rendben
legyen, ne adjunk támadhatósági
felületet. A határidôt – napilap lévén
– azért nem említem külön, mert elô
nem fordulhat, hogy nem jelenünk
meg idôben. Ha egy napilap így járt,
akkor könnyen meglehet, hogy soha
többé nem fog megjelenni.

B. Gy.: A mi tapasztalatunk azt
mutatja, hogy a Vodafonnál igazából
megtérülnek a nyomtatott termékekre
fordított összegek. Pontosabban, ha
nem adnánk a telefonok mellé külön-
féle nyomtatott terméket – és itt most
akár a szerzôdéseket tartalmazó map-
pákat is említhetném, vagy éppen a
megnyomtatott szatyrot, amibe bele-
helyezzük a készüléket –, az nagyobb
kárt okozna. A vevôink ugyanis hoz-
zászoktak, és elvárják. És az is tény,
hogy noha mindenki számára adott az
online informálódás, az emberek dön-
tô többsége szereti, ha a maguk való-
ságában is ott vannak nemcsak a ki-
nyomtatott hivatalos papírok és szer-
zôdések, hanem a katalógus, a leírás
is, és ezeket is kézben foghatja, la-
pozhatja, nyugodtan tanulmányoz-
hatja.

K. A.: Noha beszélgetésünk végé-
re nyilván nem jutottunk, hiszen len-
ne bôven izgalmas téma, amit érde-
mes lenne még megvitatni, de lejárt
az idônk. Így csak megköszönni tu-
dom a beszélgetôtársaknak a részvé-
telt, az értékes gondolatokat, a kö-
zönségnek pedig a figyelmet.

Kedves Olvasó, én pedig köszönöm
az Ön figyelmét! ■

A fôszerk. 
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Az Ipress Center lett a Veszprémi Nyomda többségi tulajdonosa
Gyorsinterjú Lakatos Viktorral, az IPC ügyvezetôjével

Azt gondolom, sokan hallották, vagy olvastak a társlapok valamelyikében arról, miszerint a váci Ipress Center
Kft. megvásárolta a Veszprémi Nyomda többségi tulajdonát. A kiadott sajtóközleményben foglaltak szerint
az Ipress Center a versengés helyett a kölcsönös elônyök kihasználásán alapuló modell, amelyben az önálló
gazdasági társaságok igyekeznek kiaknázni a szimbiózis nyújtotta elônyöket, például a nagy volumenû,
szerteágazó szaktudást és többféle kapacitást is igénylô, jellemzôen magas minôségû belföldi és külföldi
kiadványok elôállításában. A közeljövôben fizikailag is az Ipress Centerbe kerül a Veszprémi Nyomda, így
hamarosan Vácott koncentrálódik Magyarország minôségi rotációs magazingyártása. Az akvizícióra augusztus
végén került sor, és a Veszprémi Nyomda továbbra is önálló jogi személyként folytatja mûködését, az Ipress
Centerbe való költözés pontos idôpontjáról késôbb születik döntés. Az új többségi tulajdonos elkötelezett a hosszú
távú üzemeltetés mellett, és az Ipress Center Kft. legfontosabb feladatának tekinti, hogy a Veszprémi Nyomda
ügyfelei a változásnak csak a pozitív hatásait érezzék. 
Az Ipress Center elnevezésû nyomdai modellt idén hozták létre az elmúlt évek egyik legkiemelkedôbb hazai
nyomdai sikertörténetét jegyzô, a váci IPG-t irányító Lakatos fivérek. A piaci szereplôk kiélezett
konkurenciaharca ugyanis rendszeresen meggátolja a közös munkát, holott sokszor a feladat nagysága több
szereplô összehangolt tevékenységét igényelné. Ilyen a belföldi és külföldi magas minôségû kiadványokhoz
kapcsolódó nyomdai megrendelés, amikor sokrétû megoldásokra a legmagasabb minôségben és nagyobb
mennyiségben egyszerre van szükség. Az együttes fellépés nagyságrendekkel javítja a nyugat-európai piacon
való érvényesülés lehetôségét is.   
„Az Ipress Center modelljével korábban elérhetetlen piacok nyílnak meg, csökkennek a saját költségek és
a kockázatok is. A Veszprémi Nyomdával újabb kapacitás és elismert szaktudás, nyomdai tapasztalat érkezik
hozzánk, amit nagyra értékelünk. Az elmúlt években saját példánkkal bizonyítottuk, hogy a magyar
nyomdaiparnak van keresnivalója a nemzetközi piacon, ezeket a lehetôségeket most közösen még jobban ki
tudjuk aknázni” – húzta alá Lakatos Viktor, az Ipress Center Kft. ügyvezetôje. Az Ipress Center keretein belül
a cégek jogilag és gazdaságilag is önállóak maradnak, ugyanakkor igyekeznek elkerülni a párhuzamos
beruházásokat, jobb a kihasználtság, adott a házon belüli biztonsági kapacitás, a pénzeszközöket pedig saját
fôtevékenységeik fejlesztésére fordíthatják. A Veszprémi Nyomda akvizíciójának összegét a felek nem hozták
nyilvánosságra. 
Eddig a FORTE Communications sajtóközleménye, de nekünk akadt még egypár kérdésünk, amelyekre Lakatos
Viktor ügyvezetô válaszolt.

● Ezek szerint a Veszprémi Nyomda
„fizikai valóságában” megszûnik? Mi
lesz a dolgozókkal? Mi lesz a géppark-
kal?

– A Veszprémi Nyomda nem szûnik
meg, sem jogi, sem fizikai értelmében, és
elkötelezettek vagyunk a további mûköd-

tetés mellett. Arra törekszünk, hogy eb-
bôl a nyilvánvalóan nehéz helyzetbôl a
legjobbat hozzuk ki a nyomdászok szá-
mára. Biztos lesznek majd nehéz pilla-
natok és döntések, de kalkulációink sze-
rint lesz munka, és a munkához munka-
társak is szükségesek. 

● Az akvizícióval mekkorára növeke-
dett az Ipress piaci részesedése a hazai
heat-set piacon? 

– Nem áll rendelkezésre megbízható
adat még errôl, de az látszik, hogy az
Ipress Centerben mûködô cégeknek meg-
határozó szerep jut a minôségi magazin-

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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nyomtatás területén. Az ott koncentrá-
lódó technológiai feltételek és szaktu-
dás – például a Veszprémi Nyomda
több mint 200 éves szakmai hagyomá-
nya is – teszik lehetôvé, hogy az Ipress
Centernek meghatározó szerep jut-
hasson.  

● Ha jól tudom, a Veszprémi Nyom-
da többségi tulajdonrésze nagyjából
egy kézben volt, de információink sze-
rint dolgozói részvények is vannak.
Mekkora hányadot képvisel a többségi
tulajdon, és tervezik-e felvásárolni a
többi részvényt?

– A nyomda átvétele kapcsán szem-
besültünk azzal, hogy a dolgozók kö-
zül sokan régóta szeretnének kézzel-

fogható értéket a részvé-
nyeikért. Ezt figyelembe
véve vételi ajánlatot te-
szünk azoknak, akik élni
kívánnak az eladási lehe-
tôséggel. A tulajdoni há-
nyadokról jelenleg nem
nyilatkozhatom. 

● Elképzelésük szerint,
mikorra fejezôdhet be az
akvizíció, azaz mikorra
állhat fel az új rend sze-
rint való mûködés?

– Az akvizíció befeje-
zôdött, és szeretnénk, ha a
szinergiák adta elôny mi-
hamarabb jelentkezne a
Veszprémi Nyomdánál és
az ügyfeleknél is. Az át-
szervezés ezt a célt szol-
gálja, azonban ez egy fo-
lyamat, és vannak olyan
gyakorlati kérdések, ame-

lyekkel még bôven akad tennivalónk.
Reményeink szerint ôsz végére már az
új rend szerint mûködhet a Veszprémi
Nyomda, de ezen az idôponton még
sok tényezô változtathat.  

● Mekkora az a nyomdai kapacitás,
amelyet az Ipress Centerben jelenleg
résztvevô nyomdák képviselnek?

– Nem tudok adatokkal alátámasz-
tott pontos információkkal szolgálni,
de az Ipress Center a legnagyobb hazai
nyomdai központtá kíván válni, és a
határokon átnyúlva regionálisan is
egyre meghatározóbb szerepet szeret-
ne betölteni. 

● Mekkora lesz várhatóan az
össz foglalkoztatottsági létszám?

– Ezt nem tudjuk felelôsen meg-
mondani: a Veszprémi Nyomda át-
vétele mellett több potenciális be-
költözôvel is folynak tárgyalások,
ezért lehetetlen most kijelenteni, mi
lesz a végeredmény.  

● Az Ipress Center amolyan „klasz-
terféleségnek” tûnik, amely a sziner-
giahatás elônyeit egyesíti az együttmû-
ködésekben. Elsôsorban milyen továb-
bi termelô cégek csatlakozását tarta-
nák szerencsésnek? Gondolom, nem
pusztán arról van szó, hogy „ipari
plázát” szeretnének ezen a 20 000
négyzetméteren kialakítani, azaz pusz-
tán bérbe adni a négyzetmétereket…

– Kooperációról van szó, egymásra
épülô, egymást segítô vállalkozások-
ról, de nem csupán termelô cégeket
várunk, hanem vertikálisan is kapcso-
lódó szolgáltatókat: kreatív vagy rek-
lámügynökséget, vagy éppen csoma-
golással foglalkozó vállalkozásokat.  

● Egy ekkora akvizíció bôven a
„merj nagyot álmodni” kategóriába
tartozik, ráadásul a nyomdaiparban
fôleg igaz ez a mondás, hiszen a nyom-
tatott termékek esetében jó indulattal
is legfeljebb piaci stagnálásról beszél-
hetünk…

– A siker kulcsa a piacon szerintünk
az összefogás és az alkalmazkodás ké-
pessége. Ez az Ipress Center üzenete.
Ma már nem elég csupán szakmailag
jónak lenni, hanem elôre kell lépni.
Aki nem lép ezen a piacon, az nem
helyben, hanem lemarad. ■

Ilona
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,
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Díjbeszedô Nyomda: Nyílt nap és konferencia,
avagy a valóság és a virtuális sík találkozása 

A nemrégiben Magyar Termék Nagy-
díjjal és Magyar Brands díjjal kitüntetett
Díjbeszedô Nyomda az idén ismegren-
dezte szokásos, konferenciával egybekö-
tött nyílt napját. A rendezvény célja ezút-
tal sem volt más, mint erôsíteni a part-
nereikkel az üzleti kapcsolatot, bemutatni
számukra a cég, ezen belül elsôsorban a
nyomda szakmai hátterét, technikai fel-
készültségét, megismertetni és felhívni
mindazon új és innovatív megoldásokra a
figyelmet, amelyek ügyfeleik számára
(is) üzleti elônyt jelentenek. A Díjbesze-
dô Nyomda, mint – ahogy önmagukat
joggal nevezik – „szolgáltatók szolgálta-
tója” igen régóta különösen nagy hang-
súlyt helyez arra, hogy proaktív módon
segítse partnerei mûködését, hatékonysá-
gát, piaci jelenlétét. 

A konferenciára több mint 82 vállalat
– köztük számos és jelentôs közüzem,
meghatározó bank és telekom cég – kép-
viselôje jelezte részvételét, de nemcsak
jelezte, hanem el is jött, így zsúfolásig
megtelt az elôadóterem. A vendégeket
Jelinek Gábor vezérigazgató köszöntöt-
te, aki egyben két elôadást is tartott a dél-
elôtt folyamán. Az egyik a cégcsoport
általános bemutatásáról, a másik a
transzpromó mibenlétérôl, gazdasági- és
marketingelônyérôl, hatékonyságáról
szólt, azaz arról, hogy miként lehet egy
„kötelezô” költségbôl árbevételt csinálni. 

Ahogy az köztudott, a Díjbeszedô
Nyomda tranzakciós nyomtatványok elô-
állításával foglalkozik, és nyomdatechno-
lógiai háttéren kívül természetesen na-
gyon magas szintû, jellemzôen saját fej-
lesztésû IT-háttérrel, valamint az adatvé-
delmet szolgáló biztonságtechnikával is
rendelkeznek. Évente mintegy 120 millió
– romániai leányvállalatukkal együtt 200
millió darab – megszemélyesített tranz-
akciós küldeményt állítanak elô. Ezzel
Európában a hasonló profilú nyomdákat
tekintve az elsô húsz között vannak. 

Jelinek Gábor elôadásában azonban
nemcsak a nyomdai lehetôségek folya-
matosan bôvülô palettájával és annak
elônyeivel, jótékony hatásával ismertette
meg a hallgatóságot, hanem röviden ki-

tért a cégcsoport azon
megoldásainak bemu-
tatására is – elsôsorban
a virtuális síkon mû-
ködô Díjnetre, amelyrôl
a késôbbiek folyamán
Elkán Tamás, a DBH
üzletfejlesztési igazga-
tója részletesen is be-
szélt –, amelyek ugyan-
csak releváns informá-
ciókat jelentettek, je-
lenthettek partnereik
számára saját üzleti
hatékonyságuk növelése
érdekében. S noha tény,
hogy egyre inkább ha-
lad a világ a virtuális
síkon történô ügyintézés
– például számlafizeté-
sek – felé, még nagyon
sokáig nem fognak megszûnni a papír-
alapú dokumentumok, illetve nem tûnik
el a különféle nyomtatott termékek iránti
igény sem. Kutatási eredmények bizo-
nyítják, hogy az emberek szeretik kinyom-
tatva kézbe fogni mindazokat a dolgokat
– legyen az tranzakciókról szóló külde-
mény, magazin, könyv vagy éppen fotó-
album –, amelyek számukra fontosak, és
jobban is bíznak a nyomtatott termékek-
ben, mint a képernyôn látottakban. Ezzel
együtt, nem lehet figyelmen kívül hagyni
az elektronikus megoldások iránti igény
növekedését, ezért a Díjbeszedô, mint
cégcsoport élenjár ezekben a fejleszté-
sekben is. Ugyanakkor meggyôzôdésük
és egyben tapasztalatuk, hogy a nyomta-
tásra még sokáig szükség lesz. Éppen
ezen oknál fogva alig két hónapja a meg-
lévô gépeik mellé üzembe helyeztek egy
új, színes, tekercses, digitális nyomógé-
pet, mégpedig egy ColorStream 10000-
est, és ezzel megduplázták amúgy is
jelentôs nyomókapacitásukat. A beruhá-
zást – és ezt meglehetôsen kevés nyomda
mondhatja el magáról – a megnövekedett
megrendelésállomány indokolta. És nem-
csak a tranzakciós dokumentumok nyom-
tatása iránt növekszik az igény, hanem
ezen küldemények egyben DM-levélként

való alkalmazása, azaz a
transzpromó iránt is.
Két elôadás is elhang-
zott a gyakorlati tapasz-
talatokról: a UPC kép-
viseletében Sárvári
András, a Budapest
Bank részérôl pedig
Lendvai Gábor számolt
be egyrészt a megvaló-
sítás menetérôl, más-
részt eredményérôl.
Mindketten kiemelték,
hogy a transzpromó egy
rendkívül hatásos eszköz
nemcsak új termékeik,
akcióik üzenetének szeg-
mentált célba juttatására,
hanem nagyon nagy sze-

repet játszik az ügyfelek megtartásában is.
Szóval, tények és adatok bizonyítják a

transzpromó elônyeit: egyre több cég fe-
dezi fel magának ezt a lehetôséget, és él
elônyeivel, ám nem annyian, amennyinek
módjában állna... És még kevesebbek él-
nek az úgynevezett „Brand Circle”, azaz
a partneri kör nyújtotta lehetôséggel. A
Brand Circle egy olyan, egymásnak nem
versenytársat jelentô cégek csoportját
jelenti, amelyeknek saját termékeiket
tekintve azonos lehet a célcsoportja, és
emiatt egymás tranzakciós nyomtatvá-
nyainak felületén kölcsönösen érdemes
lenne saját marketing üzeneteiket is el-
helyezni. Betartva a szigorú adatvédelmi
törvényt, van erre lehetôség, sôt a Díjbe-
szedô Zrt. az AdFit Zrt.-vel közösen ki is
dolgozta a teljes szisztémát, rendelke-
zésre áll az IT-feltétel is, ráadásul a Díj-
beszedônek 800 ezer ügyféltôl beleegye-
zô nyilatkozata is van az ilyen típusú
küldemények fogadására. 

Az igazán hasznos és megfontolásra
érdemes információkat tartalmazó elô-
adások után üzemlátogatásra is sor ke-
rült, majd azt követôen állófogadás zárta
a Díjbeszedô Nyomda Zrt. konferenciá-
val egybekötött nyílt napját. ■

Ilona
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Minôségügyi Fórum 
Miskolc–Diósgyôr, 2012. november 8.

Idiotikus határeset
Eszembe jutott Zimmermann

tanár úr kedvenc fogalma, az idioti-
kus határeset, azaz belecsaphat-e a Trabantba
a villám. Szerinte igen, ha zivatarban 180-nal
megy hegynek fel.

Hát most belecsapott. Csak úgy kapkodom a
fejem. Háború Bergengócia és Burkusország
között, aminek kirobbanásában nem kis szere-
pet játszunk. A nem hitel teljesíthetetlen felté-
telekhez kötése, és a legfurcsább: három hete
hív a Nagy Fehér Vezér, és mondja, hogy a
Szürke Óriás nem vesz részt a következô Ipex-
en. Mivel az összes „barátom” azért látott el
kamu hírrel, hogy terjesszem így megszoktam,
hogy minden pletykát ellenôrizzek, amelyeket
aztán vagy nem, vagy a saját verzióm szerint
adok tovább. Nézem a hivatkozott oldalt a
neten. És tényleg. Ez ugyan még nem jelent
ugye semmit, mert lehet az a honlap mondjuk
akárkinek a szócsöve is… Aztán nézem az Ipex
honlapját, és a kiállítók listáján nem látom a
Szürkét. Na, ez az a bizonyos határeset.

Mi történhetett? Elég rosszak a számok.
Szerintem a drupa sem volt olyan siker. A
gyártók új fejlesztéseiket általában a drupára
és az Ipexre idôzítették. Nézem az ívesofszet-
gép-gyártók tavalyi világpiaci részesedéseit.
Nomen est omen: még mindig nyomasztó
fölénnyel, azaz 42 százalékkal rendelkeznek. A
Kék tartja a szintet 16 százalékos piaci része-
sedéssel. A Nagy Fehér – igaz még csoda,
hogy megúszta – az európai nyomdagépgyár-
tók nagy vesztese százalékával. Volt az ugyanis
a duplája is majdnem. A globális piaci verseny
nagy nyertesei a távol-keleti gyártók, akik már
a világ gépgyártásának immáron 33 százalékát
adják úgy, hogy a nem nevesített gyárak már 8
százalékot tesznek ki, ami korábban csak 5
százalék volt. Persze, mindez pénzbe kerül és
munkahelyekbe. Az ívesofszetgép-gyártók vagy
az íves divíziók – különbözô mértékben, nagyj-
ából a pozíciójuknak megfelelô arányban –
üzemi veszteséget termelnek. Hófehérke az új
tulajdonosa szerint már megáll a saját lábán.

Apropó munkahelyek! Nemzeti gazdasági
táltosunk vizionált ötmillió munkahelyet. Ne-
kem is van egy vízióm. Látom, ahogy a magyar
nyugdíjasok és munkanélküliek a téli hónapok-
ban elözönlik a Kanári szigeteket és az Égei-
tengert, miközben a német és svéd vendégmun-
kások hálásan elözönlik a magyar munkaerô-
piacot. ■

Spartvis

Nyomda- és Papíripari Szövetség
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
Telefon: 350-7728, fax: 270-9104,

web: www.fedprint.hu, e-mail: office@fedprint.hu

Jubileumi, X. Menedzserkonferencia
Esztergom, 2012. október 18.

Idén a csodálatos Dunakanyar-
ban tartjuk ôszi konferenciánkat. 
Júliustól jelentôs változáson
ment keresztül a Munka Törvény-
könyve, meghívott elôadónk a
munkáltatókat érintô módosítá-
sokat foglalja össze. A gazdasági
válság változatlanul tart Európá-
ban és idehaza, elôadóink külön-
bözô szemszögekbôl vizsgálják
meg ágazatunk helyzetét és lehe-
tôségeit. Végül, de nem utolsó
sorban mutatunk egy példát arra

is, hogyan lehet új utakat találni. A hivatalos programot követôen az érdek-
lôdôk számára egy rövid buszos, kulturális kirándulást szervezünk az esz-
tergomi Bazilikába és a maga nemében páratlan egyházi Kincstárba.

Jelentkezési határidô: 2012. október 11.

A részleteket és a jelentkezési lapot megtalálják
a www.fedprint.hu oldalon.

Nyomdaipari Karbantartók Találkozója
a MIKSZ-szel (Magyar Ipari Karbantartók Szervezete) együttmûködésben

2012. október 11–12., Gyôr (Hotel Rába)

A rendezvényt megnyitja: Faragó István és dr. Horváth Csaba  
Elôadást tart: Horváth Szabolcs és Szeginé Hordós Renáta (DS Smith
Packaging), Szabadics László (Bobst), Hidegkuti Gergely (HP), Jakubász
Péter (Heidelberg Magyarország), Péczely Csaba (A. A. Stádium), Kühstaler
György (Prosystem), Pekker Márton (Propex)
Gyárlátogatás az AUDI Hungáriánál
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EEzz  lleesszz::
Hírek a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki  Egyesület
háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.,
Tel.: 783-0347, www.pnyme.hu

Szakmai utazások:
World Publishing Expo 2012

Frankfurt, 2012. október 29–31.
Az egyesület október 28. (vasárnap)  és 30. (kedd) között, 

Emballage
2012. november 19–22., Párizs

november 18. (vasárnap)  és 21. (szerda) között szervez
(4 nap, 3 éj) költséghatékony, csoportos kiutazási lehetôséget.



Beruházások, fejlesztések okosan… (2.)
Energia(pénz)megtakarítás

Folytatjuk sorozatunkat: egyrészt befe-
jezzük a KBA Rapidáról szóló tudnivaló-
kat, másrészt belekezdünk a Jumbo kate-
gória újdonságainak ismertetésébe.

A TEMPERÁLÓ KÖRFORGÁS
SZABAD HÛTÉSE

Egy további fejlesztés a KBA által
ajánlott szabad temperálókör-hûtés. Itt
megfelelôen alacsony külsô hômérséklet
esetén a visszahûtô körforgás közvetlenül
a temperáló körforgással van összeköt-
tetésben. A rendszer használatát a
felállítás helye és a hulladékhô mennyi-
sége nagymértékben befolyásolja. A
tesztméréseknél a szabad hûtés több mint
1000 órás hatékony mûködést jelentett,
amely megfelel az éves mennyiség 11
százalékának.

Ha a hûtôkészüléknél 220 munkanap-
pal, kétmûszakos üzemeléssel számo-
lunk, és a temperáló kör átlagos teljesít-
ményét 6 kW-nak vesszük, így a hûtôkör
teljes energiafelhasználása közel  20,9
MWh. Változatlan paraméterek mellett

1000 óra/év szabad hûtéssel az energia-
felhasználást 6,45 MWh-ra csökkenthet-
jük. A legoptimistább számítások szerint
közel 3000 üzemóra is lefedhetô a sza-
bad hûtéssel, amely további megtakarítá-
sokat eredményezhet.

ENERGIAHATÉKONY LEVEGÔELLÁTÁS

Egy energiahatékony légszekrénynek
mindig vízhûtésesnek kell lennie. A kü-
lönbözô kompresszortípusok optimalizált
alkalmazásával a KBA a levegôellátás
energiafelhasználását, összehasonlítva
más légszekrényekkel, max. 24 MWh
éves szintre csökkentette. Ez megfelel 28
százalék éves energiamegtakarításnak
ennél az eszköznél.

A HULLADÉKHÔ FELHASZNÁLÁSA
A VISSZAHÛTÔ KÖRBEN

A visszahûtô körben a nyomógép és a
vízhûtéses kiegészítô készülékek miatt
fellépô hulladékhô jó hasznosítási poten-
ciált kínál például fûtési célokra. Ha egy
nyomda új épületben található, alacsony

hômérsékletû fûtéssel, akkor a visszahûtô
kör hulladékhôje eredményesen használ-
ható, így a fûtôkör energetikailag teher-
mentesíthetô, valamint relatív csekély
ráfordítással fûthetôek vele például rak-
tárak vagy egyéb helyiségek.

AZ IR-SZÁRÍTÓ HULLADÉKLEVEGÔJÉNEK
HASZNOSÍTÁSA

A szárító hulladéklevegôjében lévô
energia egy részét egy hôcserélô révén, a
szárítóba vezetett meleg levegô közvetlen
elômelegítésére lehet használni és ezáltal
az áramfogyasztást csökkenteni. Jóval
nagyobb megtakarítások érhetôek el, ha
egy hulladéklevegô-melegítô pumpával a
szárító hulladéklevegôjét visszahûtik, és
a bemenô levegôt felmelegítik. Ezzel a
variációval, géptípustól függôen, 50 MWh
éves energiamegtakarítás érhetô el.  ■

Kiss Nóra, ifj. Schuck István
kiss.nora@prosystem.hu

schuck.istvan@prosystem.hu

G
é

p
G

é
p

in
fo

A 2012-es drupán mutatta be hivatalosan a KBA
a Rapida nagyformátumú nyomógépek új generá-
cióját: az új Jumbók kitûnnek kompakt építési
módjuk, kezelô- és hatékonyságorientált ergonó-
miájuk, és magas szintû termelékenységük révén.

Számos forradalmi innováció a nagyformátumú
Rapidákon egyedülálló ebben a formátumtarto-
mányban, amelyeket vagy az átállítási idôk világ-
bajnokától, a Rapida 106-osból vettek át, vagy
speciálisan az új Jumbókhoz fejlesztettek ki. „Az
idô pénz” elv alapján az új Rapida generáció auto-
matizálási és kezelési filozófiáját a felesleges idô-
ráfordítások kiküszöböléséhez igazították. Ahol
lehetséges, a sorozatos átállítási folyamatokat egy
szimultán, nagymértékben automatizált munka-
váltási folyamatba integrálták. 

A maximális folyamatos nyomtatási teljesít-
ményt a Rapida 145-ön 17 000 ív/h-ra emelték, amely a nagy
példányszámokat gyártók, például csomagolóanyag-gyártók,
számára elônyös. (Folyt. köv.) ■

Forrás: KBA Report 1/2012, Jürgen Veil

Teljesítményrobbanás a Jumbo kategóriában

Egy teljesen felszerelt nagyformátumú Rapida-gép átállítási
idôdiagramja
Nagyobb tempó a párhuzamos átállítási folyamatokkal
(kötöttségektôl mentes példa)
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Reméljük, sokan emlékeznek – és nemcsak azok, akik adományaik-
kal támogatták – a Budai családra, akik részére a nyomdaipar szereplôi-
nek (élén Schuck Istvánnal) összefogásából és támogatásából több mint
10 millió forint gyûlt össze, és talán a legnagyobb dolog született, ami
egyáltalán születhet: esély számukra egy normális családi életre. Tavaly
augusztus 26-án a Budai család elfoglalta új otthonát az Esztergom kö-
zeli Bajmóton. A gyerekek már a közeli iskolában kezdhették a tanévet,
és immáron édesapjukkal sem kéthavonta találkoznak, hanem napi szin-
ten együtt élnek. A nyomdásztársadalom jóvoltából a Budai család szá-
mára egy új élet kezdôdött tavaly augusztusban, és immáron tart több
mint egy éve.

Schuck István azóta is tartja a kapcsolatot a családdal, rendszeresen
látogatja ôket, figyelemmel kíséri, miként alakul életük. Nos, nagyon
jól. Az édesapának, Miklósnak a leépítések ellenére továbbra is meg-
maradt az esztergomi Suzukiban az állása, tehát biztosítva van mind a
család megélhetése, mind az új házzal kapcsolatos rezsik fedezete. A
nagyobbik fiú, Gábor pedig elvégzett egy villanyszerelôi tanfolyamot
(ezt is az adomány tette lehetôvé), és szakmájában dolgozik, sôt, dj-ként
külön keresetre is szert tesz, ilyen formán ô finanszírozza öccse, Erik
kollégiumi költségeit, aki közben felvételt nyert egy távolabbi középis-
kolába. Roxi, a nagylány – aki sokáig töltötte be az édesanya szerepét – a tévés felhajtás során ugyan kicsit „megszédült”,
de már egy jó ideje visszabillent a lelke a „normális kerékvágásba”, és becsülettel helyt áll mind az iskolában, mind a
gyakorlati képzés helyszínét biztosító Hajas fodrászszalonban. A kicsi lányok – Kriszta, Nóri, Szandra – általános iskolába
járnak, és továbbra is jó tanulók.

Szóval, rendben vannak, köszönik, jól érzik magukat, és mindannyian nagyon élvezik, hogy emberhez méltó körülmé-
nyek között és – úgymond – „normális” családként élhetnek. Schuck Istvánon keresztül megkértek engem is arra, hogy a
nevükben mégegyszer köszönjem meg a nyomdaipar támogatását, amely mindezt lehetôvé tette. ■

Korsós Ilona

Eltelt egy év… – Budai család
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Novák László 1925-ben az alábbi gondolatokat fogalmazta
meg : „…A huszadik század nyomdásza már tudja, hogy a
szakmai képzettség teszi erôssé, öntudatossá az egyént, mert
felismerte azt az alapigazságot, hogy »a tudás hatalom«…”.

Az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb alakja, aki
néha diktatórikus eszközökkel próbálta a saját képére formál-
ni az ôt körülvevô világot. Sokan sokfélét mondanak róla,
sokan szeretik, sokan nem. De mindenki egyetért(het) abban:
Ô volt az, aki megteremtette a hazai nyomdászat felsôoktatá-
sát, az ô kezei közül rengeteg szakember került ki, összefogta
a nyomdászokat így vagy úgy, motorja volt a szakmai élet-
nek. Reméljük, ezzel a könyvvel teljesítjük a feladatunkat,
hogy büszkén mondhassuk el, mi megtettük azt, amit az utó-
kornak meg kell tenni.

Emlékezni és tisztelegni. 
A könyvben volt tanítványai és fia mesélnek élményeikrôl: Szilágyi Tamás, Kelényi

Ákos, Gara Péter, Molnár-Süle Andrea, Csuthi Béla, Gyergyák György, Horváth Mihály,
Szentendrei Zoltán, Lángos Gyula.

A Gara – Életrajzi és interjúkönyv; A könyv ára: 1800 Ft* (kedvezményes ár) 
Megrendeléskor ne feledje: PRINFO
Online megrendelés: http://www.magyarnyomdasz.hu/a-gara-eletrajzi-es-interju-konyv-
megrendeles
*(A könyv teljes bevétele a Magyar Nyomdász Társaság nonprofit civil szervezet programjainak
megvalósítására fordítódik)

Életrajzi és interjúkönyv
SZAKKÖNYVEK

A PNYME
HONLAPJÁN 

Honlapunkon új rovatot in-
dítottunk, hogy elérhetôvé
tegyük a hozzáférhetô szak-
mai kiadványokat. Új és
korábban megjelent nyom-
da- és papíripari szakköny-
vek, szakmai kiadványok,
évkönyvek, szakmatörténeti
kiadványok stb. szerepelnek
a kínálatban, általában je-
lentôs kedvezményekkel.
Van, amibôl már csak
1–2 példány van.

www.pnyme.hu/szakkonyv.php
Nézze meg, és rendeljen!



Tisztelet a szakma legjobbjainak
FESPA-felhívásH

ír
H

ír
in

fo

A 2013-as londoni FESPA-n – amely egyben az idén
50 éves FESPA jubileumi kiállítása – újra megrendezés-
re kerül a nyomdaipari „Hall of Fame”, magyarul a
„Hírességek Csarnoka”, amely elôször a 2012-es bar-
celonai FESPA kiállításon mutatkozott be. A „Hall of
Fame” lényege abban rejlik, hogy kitüntessük a szakma
nevezetes szakembereit, és a kiállításon majd egy fény-
képpel, adatokkal és pársoros ismertetéssel jelenítsük
meg ôket ezen a dicsôségfalon.  A FESPA így kíván
tisztelegni a szakma legnagyobbjai elôtt. 

A világ legjobb nyomdai szakembereit szeretné fel-
sorakoztatni a „FESPA Hall of Fame”, akiket a nyom-
dász közösség emel ki és tart számon követendô példaként.
Ezért óriási lehetôség a már meglévô üzlettársaknak a
tiszteletadásra, illetve új kapcsolatok építésére. 

A jelölés a következô szempontok szerint lehetséges:
• Ha valaki úttörôként vezet be, vagy használ fel egy új

technológiát
• Ha innovációt, azaz újítást vezet be a nyomdaiparba
• Ha vezetô irányvonalat mutat a fenntartható

fejlôdésben, a környezetbarát technológiák elterjesztésében
• Ha jelentôsen hozzájárul az iparág fejlôdéséhez
• Vagy egyszerûen kiemelkedô a nyomdai teljesítménye

vagy a szolgáltatás minôsége
A jelölés nem anonim, így a jelöltek láthatják, kik jelöl-

ték ôket erre a megtiszteltetésre. A jelölés lehetôsége a
„FESPA Hall of Fame 2013”-ra már elérhetô és 2013. feb-
ruár 1-jéig lehet nevezni, és az okot a jelölésre indokolni is

kell. Ez nagyon fontos, mert így fogja megtudni a nagy kö-
zösség, hogy miért is érdemlik meg, hogy a jelöltek bekerül-
jenek a „Hall of Fame”-be. Amikor lezárul a jelölési idôszak,
elkezdôdik a szavazás, amely 2013. június 17-én fejezôdik
be. Június 26-án, a FESPA 2013 második napján kerülnek
kihirdetésre a helyezettek, akiket ünnepélyesen köszöntünk a
FESPA VIP Díjkiosztó vacsorán.

Minden jelölt nyomdai szolgáltató kell, hogy legyen, az-
az bevételük 75 százalékának nyomdai szolgáltatásokból
kell származnia. Ez kizárja a nyomdai technológiát gyártó-
kat és a forgalmazókat. Minden jelölt, aki legalább 10 sza-
vazatot kap, benne lesz a FESPA 2013 „Hall of Fame”-ben,
és VIP elônyökkel rendelkezhet.

Várjuk a jelöléseket és persze a szavazatokat is!

Kovács György elnök (FESPA)

Megnövekedett a 
A Metsä Board szolgáltatásának folya-

matos fejlesztéseként két ívrevágó gépet
állított üzembe Äänekoski gyárában. Az
ilyen formán jelentôsen megnövekedett
kapacitással kezdetben 70 000 tonna kar-
tont kívánnak évente ívre vágni, ám a jö-
vôben lehetôség van további növekedésre.

Az Äänekoski gyárban a korábban
befejezôdött katongyártó gépsor újjáépí-
téséhez kapcsolódóan került sor az ívre-
vágó kapacitás bôvítésére, és ezáltal
lehetôvé vált, hogy ismét elsôsorban az
üzemen belül történjék az ívrevágás. Az
Äänekoski kartongyár termékei egyéb-
ként a magas minôséget képviselô Carta
Integra és Carta Solida, amely kartonokat
mind a csomagoló-, mind a hagyomá-
nyos grafikai ipar szívesen használ.

„Szembesültünk azzal, hogy nôtt a ke-
reslet az általunk gyártott, íves kiszerelé-
sû dobozkartonok iránt, ezért döntöttünk
úgy, hogy két gyárunkban – Äänekoski és
Gohrsmühle – jelentôsen megnöveljük az
ívrevágó kapacitásunkat” – mondta a
fejlesztés kapcsán Markku Romano, a
cég európai és közép-keleti, illetve afri-
kai kartonértékesítésért felelôs vezetôje.

A Metsä Board Németországban talál-
ható Gohrsmühle gyárában pedig 2012
szeptember végén nyílt meg az új Ex-
press Board szolgáltató központ, ahon-
nan a cég által kínált valamennyi hajlított
dobozkarton-minôséget ívrevágottan le-
het megrendelni. A Gohrsmühle-i gyár
ívrevágó kapacitása 60 000 tonna évente,
de – terveik szerint – a jövôben itt is to-

vábbi növekedés várható. A közvetlen
gyárakból történô rendeléseket azoknak
az ügyfeleiknek ajánlja a Metsä Board,
akik a kiszállítás elôtt pontosan ismerik,
milyen termékféleségbôl és specifikáció-
ból mekkora mennyiségre van szüksé-
gük. Az Express Board Service ideális
rövid határidôre történô rendelésekre és
kisebb mennyiségekre. 

Mindazon ügyfeleknek, akik szeretnék
igénybe venni az új Express Board szol-
gáltatást, azt ajánlja a cég, hogy vegyék
fel a kapcsolatot a helyi Metsä Board
értékesítéssel vagy a Customer Service
képviselôjével.

(MB)

3300

ívrevágó kapacitása



Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.

T
A

M
P

O
P

R
IN

T
 c

é
g

 k
é

p
v
is

e
le

t
e

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.hu

KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.

Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,

tekintse megtekintse meg
weboldalunkat:weboldalunkat:

www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:

info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,

352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

OOLLCCSSÓÓBBBB lett a papír,
és ez mindent kibír.

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett

Felhôpapír 5 színben! Klasszikus mintázattal!
80 Ft/ív + áfa!

Mûbôrök, zúzadék-bôrök, velúrok, vásznak, kreatívpapírok,
kapitális szalagok nagy választékban!

Minden, ami könyvkötészet!
CoverLux Kft., 1163 Budapest, Cziráki u. 26–32.
Tel.: (1) 455-0770, e-mail: coverlux@t-online.hu

Nyitva tartás: H–Cs: 8–16 óráig, Pénteken: 8–15 óráig

Új és használtÚj és használt

NNYYOOMMDDAAGGÉÉPPNNYYOOMMDDAAGGÉÉPP
SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAASSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA

bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.
06-30/941-5242, 1 2300-300

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Szöveges anyagok A4-es,
fekete sokszorosítása

INGYENES spirálkötéssel!
Egy 50 oldalas dokumentum

320 Ft + áfa házhoz szállítással.
Érd.: ocsbt@gmail.com

szolgáltatását kiegészítve
IRKAFÛZÉSSEL

új telephelyre költözött: 
1212 Budapest, II. Rákóczi F. út 177–179.

Telefon: 433-2060, fax: 433-2061 

www.hirpack.hu

hirpack@t-online.hu

Eladó használt gépekEladó használt gépek
– Horizon BQ-440+HT-

70+SL40 ragasztókötôgép
3 késes vágóval

– Duplo DBM-250
ragasztókötôgép

– Polar 78E vágógép
– Polar 55 vágógép
– Mathiäs-Bauerle

CAS-35/2PBA hajtogató
– GBC AP2 automata

lyukasztó
Grafolit Kft.

Telefon: 306-5366
e-mail: grafolit@grafolit.hu

Kötészetünk vállal
fém-ikerspirálozást,

speditôrnaptárt,
füzetek és egyéb
kötészeti munkát

a hét minden napján.
Tel.: +36/30-755-49-06

Email:
irkaspiral@gmail.com




