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MÉGEGYSZER…

Egyszer, egész pontosan 2009 decemberében ehelyütt már olvashatták József Attila alábbi
verstöredékét. De most tán idôszerûbb, mint akkor… Merítsenek erôt belôle!

PRINTinfo

JÓZSEF ATTILA:
(AZ ISTEN ITT ÁLLT A HÁTAM MÖGÖTT…)

Az Isten itt állt a hátam mögött 

s én megkerültem érte a világot

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

Négykézláb másztam. Álló Istenem 

lenézett rám és nem emelt föl engem. 

Ez a szabadság adta értenem, 

hogy lesz még erô, lábra állni, bennem. 

Úgy segített, hogy nem segíthetett. 

Lehetett láng, de nem lehetett hamva. 

Ahány igazság, annyi szeretet. 

Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. 

Gyönge a testem: óvja félelem! 

De én a párom mosolyogva várom, 

mert énvelem a hûség van jelen 

az üres ûrben tántorgó világon. 

1937. október 
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Print Power: In print we trust  – Médiakonferencia
A nyomtatásban hiszünk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6–8. oldal) 

„…elengedhetetlen a kockázatok
kerülése, a feszes…”

Michael Huber Hungária
„…volt arra példa nem egy, hogy mivel
valóban hittünk abban, hogy egy ilyen
jellegû segítség kirántja az adott
partnerünket az átmeneti, vagy annak
tûnô nehéz helyzetébôl, megtettük…”

Beszélgetés Mile Gáborral  . . . . . . . . . . . . . . . .(12–14. oldal)

CégCéginfo

Paraméterek 2013  . . . . . . .(31. oldal)PRINTPRINTinfo

Bevezetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6. oldal)

Vörös Csilla – A print helyzete és kilátásai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7. oldal)

Ulbe Jelluma és Yves Van Landeghem – A legfontosabb: kreativitás és proaktivitás  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8. oldal)

Nyomtató-konferencia
– Antók Nyomda

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26–27. oldal)

KözKözinfo

KözKözinfo
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Beruházások, fejlesztések
okosan…(5., befejezô rész)

Teljesítményrobbanás – Jumbo  . . . . . . . . . . . . . . . (28. oldal)

GépGépinfo

…feladni a bejáratott és
viszonylag kényelmes utat…”

Stancforma Kft.
„…De alakulásunk pillanatától mindig is
magunknak kellett a feltételeket és
körülményeket megteremteni, kialakítani,
így szokatlannak sem nevezném a jelen
helyzetet: ez van, ennek kell tehát
megfelelnünk…” 

Beszélgetés Majer Gyulával és Gyöngyivel  . . . .(15–17. oldal)

CégCéginfo

„…az Igepához mindenféle
szempontból jó tartozni”

Igepa Paper Hungary 
„…ha megígérünk valamit, az úgy is fog történni. Nemcsak
megígérjük… Ugyanakkor, ha valamit nem tudunk teljesíteni,
azt is megmondjuk! Hosszabb távon akkor marad hiteles és
megbízható partner egy kereskedô, ha a bajban is lehet rá
számítani, meg az örömben is…” 

Beszélgetés Rusin Mihállyal és Tamarával  . . .(18–21. oldal)

CégCéginfo

Az elhangzott elôadások is megerôsítették: a printnek van jövôje, ám kétségtelen, hogy elképesztôen megváltozott, és
folyamatosan változik a hogy, a hol és a miként. Ha egyetlen szóban kellene összefoglalnom a lényeget, azt
mondanám: kreativitás! Kicsit bôvebben:…

Spartvis: A fairy tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29. oldal)
Elmarad a digi:media 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29. oldal)

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(30. oldal)ApróApróinfo

A technológia csúcsa:

Esko–DuPont
HDFlexo-DigiFlow

a MikroFlex Reprónál

…minôségi elôrelépést jelent a hajlé-
konyfalú csomagolóanyagok gyártásá-
hoz szükséges klisék készítésében.
Használatával gyakorlatilag ofszet-,
sôt mélynyomó minôségû nyomatok
érhetôk el…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(24–25. oldal)

CégCéginfo

Szitaszeminárium

Hozzáadott érték

…A világ szinte valamennyi tájáról mu-
tatott be olyan a projekteket, amelyek jól
példázták a kiemelkedés lehetôségeit.
Elôadása megerôsítette Hidegkúti
állítását is, miszerint a jövôben az tud
piacon maradni, aki kiemelkedik a tö-
meggyártásból…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)

KözKözinfoÖsszejöttek…

Budapest Papír &
Europapier Hungária

…villámsebesen zajlik
a két cég integrációja.
A jóváhagyást követô
két héten belül ugyan-
is már jó néhány alap-
vetô szerkezeti és szer-
vezeti változtatáson
vannak túl…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9–11. oldal)

CégCéginfo





Ahogy azt biztosan
sokan tudják, a Print
Power egy olyan
nemzetközi kampány,
amelynek célja, hogy
népszerûsítse a nyom-
tatott médiát, felhívja
a benne lévô lehetôsé-
gekre a figyelmet, rá-
világítson azon elô-
nyeire, amely más
médiummal nem
kiváltható, s minden-
nek eredményeképp
segítse a nyomtatással, nyomdai szol-
gáltatással foglalkozó cégek életét.

A kampányhoz Európa 13 országa
csatlakozott, közöttük a Nyomda- és
Papíripari Szövetségen keresztül
Magyarország is. A hazai kampány
keretei között már két olyan magazin
is kiadásra került, amelyekben egy-
részt tanulmányok, kutatási eredmé-
nyek jelentek meg a print hatékony-
ságáról és gazdaságossáról, másrészt
neves reklámszakemberek fogalmaz-
ták meg, hogy miért is jelent kikerül-
hetetlen csatornát a nyomtatott kom-
munikáció (is). Ezeket a magazinokat
a hazai média-, marketing- és reklám-
szakma döntéshozói kapták meg. Az
idén szeptemberben pedig sor került
az elsô Print Power konferenciára is.

Nos, a Print Power hazai kampá-
nyának következô állomása a 2012.
november 29-én, a Hotel President-
ben megrendezett médiakonferencia
volt, amelyen hazai és nemzetközi
szakemberek beszéltek a print hely-

zetérôl, szerepérôl, mutatták be újkori
lehetôségeit, vonultattak fel konkrét
példákat a médiamixben elfoglalt hel-
yérôl és súlyáról, illetve foglalkoztak
jövôbeni kilátásaival.

Az elhangzott elôadások is meg-
erôsítették: a printnek van jövôje, ám
kétségtelen, hogy elképesztôen meg-
változott, és folyamatosan változik a
hogy, a hol és a miként. Ha egyetlen
szóban kellene összefoglalnom a lé-
nyeget, azt mondanám: kreativitás!
Kicsit bôvebben: ma már a nyomta-
tással foglalkozóknak nem szabad
várnia, hogy a megrendelô megren-
del, hanem proaktív módon kvázi
neki kell kitalálnia, hogy milyen
olyan termékkel, szolgáltatással tudja
megkínálni a piacot, amelyre az rábó-
lint, és ebben vagy ennek részeként
egyúttal saját tevékenységét is elad-
hatja.

Az elôadások mindegyike nagyon
sok hasznos és elgondolkodtató infor-
mációt, valamint ötletet tartalmazott.

Alábbi beszámolónk-
ban megpróbáljuk
röviden – messze-
menôkig a teljesség
igénye nélkül – össze-
foglalni, hogy mi is
hangzott el a Print
Power budapesti mé-
diakonferenciáján.

A Médiakonferen-
ciára mintegy 70 cég
képviselôje fogadta el
a meghívást, akik kö-
zött lapkiadókat épp-
úgy megtalálhattunk,
mint marketingügy-
nökségek döntésho-
zóit. A meghívottakat
dr. Peller Katalin, a
Print Power Hungary

országmenedzsere, egyben a Nyom-
da- és Papíripari Szövetség fôtitkára
köszöntötte, s miután ismertette a
programot, átadta a szót dr. Horváth
Csabának, a szövetség elnökének.

Dr. Horváth Csaba rövid beköszön-
tôjében elsôsorban azt hangsúlyozta,
hogy az iparágnak önmagának is so-
kat kell tennie azért, hogy a felhasz-
nálók, és persze a nagyközönség szé-
les körének bebizonyítsa és bemutas-
sa értékeit, felhívja a figyelmet a
print erejére, mással nem kiváltható
elônyeire. Mind a Print Power, mind
testvérkampánya a Two Sides azt
hivatott elôsegíteni, hogy egzakt té-
nyek alapján értékére emelje a nyom-
tatás, a nyomtatott kommunikáció
világát.

Ezt követôen kerültek sorra a szak-
mai elôadások, amelyekbôl az elsô
háromról a következô oldalakon ol-
vashatnak. Januárban pedig folytatjuk
beszámolónkat a többivel. ➧
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In print we trust – Médiakonferencia
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A print helyzete és kilátásai a marketingköltésekben
Vörös Csilla ügyvezetô igazgató
Nielsen Közönségmérés Kft.

Az amerikai, illetve holland központú
Nielsen médiakutató cég hazai leányvál-
lalata Magyarországon egyedüliként fog-
lalkozik mûszeres közönségméréssel,
azaz feltárja a fogyasztók médiahaszná-
lati szokásait, adatokat gyûjt vásárlásaik-
ról, ezeket összegzi és bocsátja ügynök-
ségek, hirdetôk és reklámidôt értékesítôk
számára. A világ mintegy száz országá-
ban tevékenykedik maga az anyavállalat,
ilyen formán teljes rálátásuk van a mar-
ketingköltések alakulására, irányára.

A mindenkori költést számos tényezô
– gazdasági helyzet, GDP alakulása, fo-
gyasztói bizalom, valamint a technoló-
giai és a médiafogyasztási szokások –
befolyásolja. Vörös Csilla elôadásából –
egyebek mellett – azt is megtudtuk, hogy
ma még a fogyasztók többsége a klasszi-
kusnak számító tömegmédián, azaz a
nyomtatott sajtón és a televízión keresz-
tül érhetô el leginkább, amelyeket az
online felületek hatékonyan egészítenek

ki. Jelenleg a globális reklámköltés 28
százaléka fordítódik egyébként print-
megoldásra, Magyarországon ez az arány
27,5 százalék. A kutatások azt is egyér-
telmûen mutatják, hogy a hirdetôk üze-
neteiket leginkább integrált médiamix
használatával juttatják el célcsoportjaik-
hoz. Hazánkban az összreklámkiadás a
következôként alakult: 2007-ben 187 mil-
liárd, 2008-ban 200,6 milliárd, 2009-ben
162 milliárd, 2010-ben 171,6 milliárd és
2011-ben 151,5 milliárd forintot költöt-
tek a cégek. Ezen idôszak alatt azonban a
print (sajtó és outdoor) használata közel
10 százalékot csökkent, míg az online-ra
fordított megjelenés összege több mint
11 százalékot növekedett, ugyanakkor
erôsödött a kettô integrált megjelenése.

A nyomtatott reklámköltésben hazánk-
ban elsô helyen áll a kultúra, szabadidô
és szórakozás, ezt követi a könyvkiadás
és tömegtájékoztatás, majd a következôk
szerint alakul az elsô 15 szektor listája:
kereskedelem, szolgáltatás, gyógyászat
és gyógyhatású készítmények, utazás és
turizmus, apróhirdetés, élelmiszer, pénz-
intézetek és biztosítótársaságok, közle-
kedési eszközök, telekommunikáció,
szépségápolás, öltözködés és kiegészítôk,
oktatás és képzés, mezôgazdaság.

S noha tény, hogy Európában, és ezen
belül Magyarországon is csökken a hir-
detôk száma, de az is tény, hogy költési
szokásaik lehetôséget teremtenek a print
számára. Vörös Csilla egy német példán
keresztül konkrétan be is mutatta, hogy a
hirdetési mixben milyen pozíciót foglal,
foglalhat el a print. Nos, a print és a tévé
integrált alkalmazását ugyan 4,2 száza-

lékkal kevesebb hirdetô veszi igénybe,
ám a mixen belül 5,1 százalékkal többet
fordít a nyomtatásban történô megjele-
nésre. A napilapok és a magazinok ön-
magukban sem állnak rosszul, hiszen
ezen a területen tény, hogy 7,5 százalék-
kal kevesebb a hirdetô, ám 12,2 százalék-
kal magasabb a fajlagos költés.

A print és az internet viszonyában saj-
nos nem áll jól a print: ezen a területen
ugyan 1,1 százalékkal több a hirdetô, ám
ezen belül 14,8 százalékkal kevesebbet
költenek nyomtatásban történô megjele-
nésre. A print + tévé + internet integrá-
ciónál hasonló a helyzet: 6,3 százalékkal
több a hirdetô, ám ebbôl 2,1 százalékkal
a tévés, 14,1 százalékkal az internetes
megjelenés növekszik, a print pedig 14, 5
százalékkal csökken. Az elôadó mind-
azonáltal azt is felvetette – és teljes jog-
gal –, hogy amennyiben az online prémi-
umtartalmak is elôbb-utóbb fizetôssé
fognak válni a felhasználók számára,
nagy kérdés, hogy miként fog alakulni az
egyes médiák hirdetési bevétele…

Végezetül a következôkkel zárta elô-
adását: „A globális gazdasági nehézsé-
gek miatt a hirdetôk kiemelten vizsgálják
a ROI-t, azaz az adott média hatékonysá-
gát, megtérülését. Tudni akarják, hogy
minden kiadott fillérjük hozzá fog járulni
saját piaci növekedésükhöz. És ugyan a
globális reklámpiac növekedést mutat, de
az európai hirdetôk lényegesen óvatosab-
bak. Összességében kijelenthetô, hogy a
printnek van jövôje, de elsôsorban a
médiamix részeként, és kétségtelen az is,
hogy nagy kihívást jelent számára az
internet”. ■
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A legfontosabb: kreativitás és proaktivitás
Ulbe Jelluma marketingigazgató, Print Power Europe
Yves Van Landeghem stratégiai igazgató, Saatchi & Saatchi Brussels

A következô két igen lendületes elôadás kizárólag példákat, ötleteket sorakoztatott fel arra
nézve, hogy a print miként találhatja meg helyét az újkori médiamixben, hogyan tud az in-
tegrált megoldások elengedhetetlen részévé válni, milyen technikai, valamint kreatív meg-
valósítással képes magát nélkülözhetetlenné tenni a hatékony kommunikáció terén.

Ulbe Jelluma, a Print Power Europe marketingigazgatója rögtön elôadása elején tisztázta:
a print helye és szerepe megváltozott, mindenképpen integrálódnia kell az újmédiákba. Azon
belül azonban fantasztikus lehetôségei vannak, bár kétségtelen, ehhez nagyfokú kreativitásra
is szükség van. Ezt követôen példák hosszú során keresztül mutatta be, milyen megoldások-
kal lehet és kell is elkápráztatni a piacot ahhoz, hogy használják és éljenek a print erejével.
Az elôadás keretei között láthattunk egy olyan túlélési tanácsokat tartalmazó szaharai füze-
tet, amely végszükségben akár meg is ehetô, valamint napfényre érzékeny festékkel készült
termékismertetôt, bôrgyógyászati készítmény jótékony hatását illusztráló réteges hirdetést,
továbbá sörnyitóvá hajtogatható magazinborítót. De említhetném az audio- vagy éppen
videólejátszót magába foglaló nyomtatott terméket, a 3D-s DM-levelet, a gyereknek készült
„beszélô” ábécéskönyvet, az iPad háttéren mozgóvá váló nyomatot, és folytathatnám a sort a
QR-kód vagy éppen az AR technológia lehetôségeinek felidézésével is. Nos, eme tulajdon-
képpen kiragadott példák, mind-mind azt bizonyítják, hogy nemcsak az online média képes
a hirdetôk által elvárt interaktivitásra, hanem a print is. Persze, ahhoz, hogy ezekkel a lehe-
tôségekkel a piac éljen is, mindenképpen szükség van a reklámszakemberekkel történô
szoros együttmûködésre. És arra is, hogy a nyomdák proaktív módon egyáltalán megmutas-
sák, milyen innovatív megoldásokra képesek. „A kulcskifejezés: áthidaló megoldások! Ez azt

jelenti, hogy a printtel foglalkozóknak már nemcsak printben szabad gondolkodniuk, hanem olyan ötletekkel kell meg-
kínálni a piacot, amelyekben ugyan a printnek is jelentôs szerepe van, ám erôteljesen használja az újmédia lehetôségeit
is” – hangsúlyozta elôadása végén Ulbe Jelluma.

Yves Van Landeghem, a Saatchi & Saatchi Brussels stratégiai igazgatójának elôadá-
sában annak a gyakorlati kampánynak a részleteit ismerhettük meg, amellyel elnyerték
a szakma egyik legrangosabb versenyének számító Euro Effie Award 2012 elsô helye-
zését. A Saatchi & Saatchi Brussels egyébként egy teljes körû szolgáltatást nyújtó rek-
lámügynökség, amely kreatívan intelligens és fogyasztóközpontú márkaötleteket dolgoz
ki. Tulajdonképpen egy kicsi, ám igen erôteljes csapatról van szó, amely rugalmas
reklámügynökségek hálózatán keresztül kapcsolódik Európa országaihoz. De térjünk rá
magára az „aranyat érô” kampányra, illetve ezen belül a print szerepére!

Nos, maga a megbízás az Európai Bizottság új, dohányzásellenes kampánya volt.
Ahogy az elôadó mondta, semmiképpen nem a szokott módon szerették volna a témát
megközelíteni, vagyis riogatni az embereket mindenféle szörnyûséges képekkel, és
ecsetelni a dohányzás számos, egyéb negatív következményeit. Pozitív üzenettel szeret-
ték volna elérni az embereket, és e koncepció mentén született meg az „Ex-Smokers”
ötlete, azaz a dohányzásról leszokottak életminôségének, önbizalmának, életérzésének
javulását mutatták be különféle csatornákon keresztül. A kampányban messzemenôkig
integráltan használták valamennyi kommunikációs lehetôséget: közösségi oldalak, tévé-
spot, plakátok, újsághirdetések, reklámajándéktárgyak, könyv, online tanácsadás stb. A
széles körû és árnyalt kommunikációra azért is volt igen nagy szükség, mert a célcso-
port az úgynevezett Y-generációtól kezdve egészen az idôskorú, továbbá igen széles

skálán elhelyezkedô társadalmi és gazdasági helyzetû emberekbôl állt. A kampányban a print is szerepet kapott, bár
kétségtelen: kiegészítôt…  „Ezzel együtt az is vitathatatlan, hogy print nélkül nem lett volna ilyen hatásos és eredmé-
nyes a kampány” – hangsúlyozta az elôadó. Majd arról beszélt, hogy nagyon nehéz a print hatékonyságát (ROI) mérni,
de – mint mondta –: „…éreztük és érezzük, hogy célba ér, és többet jelent a konkrétan kimutatható számoknál”. A
médiamixbe történô integrálódására azonban mindenképpen szükség van, és elengedhetetlen az is, hogy proaktív mó-
don hívja fel a figyelmet a nyomtatás innovatív megoldásaiban lévô kreatív lehetôségekre. A printnek, mint komplex
megoldások része, tehát nagyon is van jövôje. (Beszámolónkat a következô – 272. – számunkban folytatjuk!)  ■
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A november másodikán
történt uniós jóváhagyást
követôen villámsebesen
zajlik a Budapest Papír Kft.
és az Europapier Hungária
Kft. integrációja, és immá-
ron elsô közös fellépésükre
is sor került. A helyszín
Debrecen volt, az idôpont
2012. november 22. Hogy
miért pont eme helyszínre
esett a közös debütálás, an-
nak az az egyszerû oka,
hogy a Budapest Papír
szokásos roadshow-jának
már jóval korábban beter-
vezett soros állomása volt
Debrecen, így adódott az
alkalom, hogy a két hazai
papír-nagykereskedô elsô közös bemutat-
kozásának színteréül is ezen rendezvény
szolgáljon.

Egy cseppet sem túloztam, amikor azt
írtam, hogy villámsebesen zajlik a két
cég integrációja. A jóváhagyást követô
két héten belül ugyanis már jó néhány
alapvetô szerkezeti és szervezeti változ-
tatáson vannak túl. Erdély Zsolt és
Schuck Tímea ügyvezetôktôl megtudtam,
hogy elsô lépésként azokat a szükségsze-
rû intézkedéseket tették meg, amelyek a
vevôk szempontjából szolgálja a minél
egyszerûbb átláthatóságot és a továbbiak-
ban is biztosítja a gördülékeny kiszolgá-
lást. Idetartozik például, hogy az egyes
üzletágak, illetve mûködési területek –
nyomdai és könyvpapírok, irodakommu-
nikációs terület, csomagolóanyagok,
illetve csomagolás, kreatív hordozók és
természetesen a menedzsment – összevo-
násra kerültek, illetve teljes egészében
kialakult az új mûködési és értékesítési
struktúra. Bizonyos munkaköri átfedések
miatt ugyan elkerülhetetlen volt néhány
kollégától megválniuk, de az elbocsátot-
tak létszáma összességében nem éri el a
tíz fôt. A két ügyvezetô azt is hangsú-
lyozta, hogy nemcsak a vevôi oldalról
történô tisztább átláthatóság miatt töre-
kedtek a személyi változások és az új
struktúra kialakításának gyors megtételé-

re, hanem a csapat egészének érdekében
sem szerették volna bizonytalanságban
tartani, hogy ki megy, ki marad, kinek
miként változik a feladatköre.

Az új szervezeti struktúrában az
ügyvezetô tisztségét Erdély Zsolt (ex
Budapest Papír) látja el, Schuck Tí-
mea (ex Europapier Hungária) pedig
az összeolvadt cég gazdasági igazgató-
jaként folytatja munkáját.

A termékportfóliót tekintve jelenleg
minden kapható, amit a két cég korábban
külön-külön forgalmazott. Azt viszont
még nem tudni, hogy miként változik
meg a cég neve. Jelen elképzelések sze-
rint – tekintettel arra, hogy két tradicio-
nális, patinás múltú papírkereskedésrôl
van szó – mindkét cég neve valamilyen
formában szerepelni fog az új elnevezés-
ben. A telephely kérdése azonban eldôlt:
ezek szerint a Budapest Papír Harbor
parkban található irodája és raktára fog a
közös cég székhelyéül szolgálni. És ter-
mészetesen a Lomb utcai Cash & Carry
Áruház sem szûnik meg: továbbra is
széles, sôt szélesebb palettával és számos
szolgáltatással várja partnereit. A két ke-
reskedô cég vállalatirányítási rendszeré-
nek egységesítése is folyamatban van. A
teljes integráció ideális esetben legké-
sôbb 2013 elsô negyedévére lezárul, de –
a folyamat bonyolultságára és idôigé-

nyességére tekintettel – elô-
fordulhat egy-két hónap ké-
sedelem is. A Budapest Papír
& Europapier Hungária
(BPP&EPH) immáron közös
menedzsmentjétôl azt is
megtudtam, hogy az anyavál-
lalat legfontosabb elvárása az
immáron eggyé vált cég irá-
nyába természetesen az,
hogy miközben erôsítik piaci
pozíciójukat, eredményes
gazdálkodást is folytassanak.
Ezért a jövôben még fesze-
sebbé válik a pénzügypoliti-
kájuk, és még költséghatéko-
nyabbá a mûködésük. Ez
utóbbi megvalósításában
nagy segítségükre van a lé-

nyegesen kibôvült portfólió, amely igen
szerencsésen egészíti ki egymást, és az
ilyen formán szinergiát alkotott termék-
skála lehetôséget nyújt a messzemenôkig
átfogó és komplex kiszolgálásra. Ahogy
Erdély Zsolt fogalmazott: „mindenbôl
majdnem mindig mindent” tudnak part-
nereiknek, vevôiknek biztosítani. Nem
titkolt céljuk az sem, hogy az új cég rö-
vid idôn belül Magyarország piacvezetô-
jévé váljon.

De kanyarodjunk vissza a roadshow-
ból debütálássá avanzsálódott rendez-
vényhez!

A program érthetô okokból kicsit eltért
a Budapest Papír roadshow-ján megszo-
kottaktól, hiszen maga a helyzet – két pa-
píros cég összeolvadása – sem szokvá-
nyos, mindennapi esemény. S noha min-
dig is jelentôs regionális részvétel jelle-
mezte a roadshow-kat, ezúttal fokozot-
tabb volt az érdeklôdés: közel 70 cég
képviselôje vett részt a „premieren”.

Miután a területi képviseletet ellátó
Mecsei Gyula (ex-BPP), mint házigazda
üdvözölte a jelenlévôket, az elôadások
sora természetesen Erdély Zsolt és
Schuck Tímea közös prezentációjával
kezdôdött. A két ügyvezetô átfogóan, de
a részletekben nem elveszve mutatta be a
fúzió hazai folyamatának teljes menetét,

Erdély Zsolt Schuck Tímea

Összejöttek…
Budapest Papír & Europapier Hungária
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külön rávilágítottak
ennek minden –
BPP&EPH, illetve
vevôi, partnerei –
oldalon jelentkezô elô-

nyeire. A fúzió célja,
hogy még komplexebb és
teljesebb vevôi kört szol-
gáljanak ki, még optimá-
lisabb gyári hátteret bizto-
sítsanak, még inkább
versenyképes legyen a
logisztikai szolgáltatásuk,
még optimálisabb és
komplexebb termékport-
fólióval és szállító hát-
térrel rendelkezzenek.
Gyakorlatilag azt szeret-
nék elérni, hogy a most
létrejövô új cég legyen az,
amelyiket az ágazat széles
köre úgy aposztrofál –
ahogy fogalmazták –: „A
Papírkereskedôm”.

Ezt követôen az egyes
üzletágak vezetôi mutat-
koztak be, s mutatták be
röviden a hozzájuk tartozó
terület kínálatát, illetve
beszéltek a további ter-
vekrôl, esetleges változá-
sokról.

A sort az immáron egy-
nek minôsülô cég beszerzési vezetôi
tisztségét ellátó Szlatki Ferenc (ex-
BPP) kezdte, aki a beszerzésekkel
kapcsolatos tudnivalókat ismertette.
Jelenleg mindkét cég valamennyi
árufélesége kapható mindkét cégnél. A
késôbbiekben nyilván lesz minimális
termékportfólió-tisztítás, de csak azok
a termékek kerülnek ki a kínálatból,
amelyeknél kifejezetten nagy az
átfedés.

Az összeolvadás idôpontjáig teljes
egészében kialakításra kerül az opti-
malizált termékskála, amelyet a Har-
bor parki raktárról kínálnak. Külön
elônyként jelentkezik, hogy az Euro-
papier Csoport központi raktára Bécs-
ben van, ezáltal nemcsak a hazai kész-
letekbôl lehetséges a gyors és rugal-
mas kiszolgálás, hanem a bécsi raktár-
bázisból is, ahogy ez az Europapiernál
eddig is megszokott volt.

A következô elôadó
Kocsó Tamás (ex-
EPH) volt, aki az
irodai üzletág veze-
tôjeként elsôsorban
arra hívta fel a jelen-
lévôk figyelmét, hogy
a fúzió eredménye-
ként ezentúl Magyar-
ország legszélesebb
irodai és digitális
papírválasztékával
állnak partnereik ren-
delkezésére, amelyhez
a hazánkban létezô
leghatékonyabb lo-
gisztikai háttér is pá-

rosul. Az ország teljes
területén lefedettséggel
rendelkeznek, és piacve-
zetô pozíciójukból adó-
dóan nagyobb vásárlóerô-
vel bír a cég a gyárak
irányába, emiatt kedve-
zôbb beszerzési árakat
tud „kiharcolni”, illetve
erôteljesebb gyári támo-
gatást kap. Ennek pozitív
következményeit pedig
elsôsorban vevôik, part-
nereik élvezhetik majd.

Posztós István (ex-
BPP) könyvpapír-termék-

menedzser a kibôvült termékportfólió-
ról tartott elôadást, és ezen belül rész-
letesen beszélt a volumenizált papírok
használatának elônyeirôl, majd emlé-
keztetôül bemutatta az általuk képvi-
selt márkákat, végezetül pedig a hall-
gatóság figyelmébe ajánlotta azt az
általa összeállított táblázatot, amely a
volumenizált papírból készült könyvek
gerincvastagságának elôzetes adatait
tartalmazza.

Mecsei Gyula Szlatki Ferenc

Kocsó Tamás Po
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A DUPAREC Kft., mint a
legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,
k í v á n  n a g y o n  b o l d o gk í v á n  n a g y o n  b o l d o g

ü n n e p e k e t !ü n n e p e k e t !
+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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A következô elôadás a
karton-üzletágról szólt.
Dely Andrea (ex-EPH)
termékmenedzser ennek
kapcsán érintôlegesen be-
mutatta az immáron egy
kézben lévô doboz-, illetve
a borítókarton-kínálatot,
továbbá kitért az egyéb fel-
használásra javasolt karto-
nok bemutatására is. És
természetesen nem állta
meg, hogy ne emlékeztesse
a társaságot arra is, hogy
hozzájuk tartoznak az Eska
Graphic cég minôségi kar-
tonjai is, amelybôl a Veres
98 Bt. azt a dobozt készítet-
te, amellyel abszolút
kategóriagyôztes lett az Eska Frog Award
versenyen, míg a Reálszisztéma Dabasi
Nyomda Zrt. ugyancsak elsô helyezést
ért el könyv kategóriában, mégpedig a
pályamunkaként benevezett KGST címû
könyvvel az Észak-, Nyugat- és Kelet-
Európa régióban. Végezetül pedig két,
nyereményjátékkal egybekötött akciójuk-
ra hívta fel a figyelmet, amelynek részle-
teirôl a honlapjukon lehet tájékozódni.

Erki Andrea (ex-BPP) volt a követke-
zô elôadó. Mint a csomagolóanyagok, -
szerek termékmenedzsere, az ide tartozó
termékeket – sztreccs- és zsugorfóliák,
hullámtekercsek, gyûjtôdobozok, papír-
tasakok, különféle csomagolópapírok,
ragasztó- és pántszalagok, okmányhen-
gerek, élvédôk, papíralapú habkartonok
stb. – mutatta be a jelenlévôknek, s emlé-
keztette a társaságot, hogy a szokásos
grafikai hordozókon kívül egyúttal ezek
az anyagok is beszerezhetôk tôlük.

Ezt követôen került sor
a kreatív termékmene-
dzserek, azaz Murai Gab-
riella (ex-BPP) és Go-
dány Zsuzsanna (ex-
EPH) közös elôadására.
Ez az egyetlen olyan diví-
zió, ahol mindkét cégnek
az ezzel a termékcsoport-
tal foglalkozó munkatársa
egyenrangú partnerként
felelôs a továbbiakban is a
területért. Tekintve egy-
részt magát a kreatívhor-
dozókat és végfelhaszná-
lási területeit, illetve a két
termékmenedzser kvalitá-
sát, érthetô is eme döntés.

Nos, az elôadók nem nagyon szaporí-
tották a szót, elsôsorban arra hívták fel a
figyelmet, hogy a luxustermékek piaca,
amely elsôsorban kreatívpapírokat és -
hordozókat használ, nem csökken, sôt
évrôl évre növekszik a felhasználás. A
fúzió ezen a területen is jelentôsen ki-
bôvítette a vonatkozó kínálatot, és való-
ban csak a fantázia szab határt a kreativi-
tás kibontakozásának. Az biztos, hogy az
immáron egyesített cég termékskálája
igen széles, és ilyen formán nem szab
gátat a kreatív ötletek megvalósításának,
ráadásul mindketten szaktanácsadással is
messzemenôkig készségesen állnak a
partnerek rendelkezésére. Végezetül az-
zal a javaslattal éltek, hogy akár egy üz-
leti reggeli keretei közt érdemes lenne
újra találkozni, amikor részletesen végig-
tárgyalva, mintákat bemutatva, interaktív
módon ismerkedhetne meg, mélyedhetne
el mindenki a kreatív papírok által nyúj-
tott lehetôségekben.

Az utolsó elôadást Dúl Barbara (ex-
BPP), a közös cég marketingmenedzsere
tartotta. Elôadásában elsôsorban azt is-
mertette, hogy miként gondolják az új
cég marketingaktivitását, és az ehhez
kapcsolódó társadalmi felelôsségvállalá-
sát. Nos, a jövôben is erôteljes marke-
tingjelenlétre lehet számítani, széles kör-
ben szeretnék az összetartozás tényét és
elônyeit kommunikálni, folytatják az
országos roadshow-kat, megrendezésre
kerülnek a különféle rendezvényeik, és
számos akcióra is készülnek. A társadal-
mi felelôsségvállalás terén is aktívak ma-
radnak, eddig például támogatták az ifjú-
sági jégkorong-utánpótlás képzését,
szponzorálták a hazai Úszó Európa Baj-
nokság megrendezését, vagy éppen sérült
gyerekeknek szóló könyv kiadását, vala-
mint az Océ Digitális Könyvpályázatát,
illetve számos környezetvédelmi akciót
anyagilag (is) segítettek. A jövô pedig
megmutatja majd, hogy szélesebb társa-
dalmi értelemben hol és miben lenne
szükség a támogatásukra. Ám a legfon-
tosabb feladat számukra az, hogy vevôi-
ket a továbbiakban is maradéktalan meg-
elégedésre szolgálják ki.

Ezzel véget is ért a Budapest Papír
Kft. és Europapier Hungária Kft. elsô
közös rendezvénye, amely egyben egy
régi-új cég vadonatúj életének kezdetét is
jelentette, hiszen nemcsak, hogy „össze-
jött” ez a „papírpár”, hanem egyként
megy tovább. ■

Ilona

Dely Andrea Erki Andrea
Murai Gabriella és Godány Zsuzsanna
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Egy beszállító képviselôjével azért (is) jó beszélgetni, mert
pozíciójából fakadóan nagy rálátással rendelkezik az
ágazat egészére. Mile Gábor, a Michael Huber Hungária,
mint az egyik meghatározó – ha nem a legmeghatározóbb –
festékbeszállító cég ügyvezetôje is pontosan érzékeli az
iparág legkisebb rezdüléseit, a nagyokról meg nem is
beszélve. Noha meglátása szerint is csökken a piac, és ezen
belül sem rózsás a hazai nyomdák helyzete, a 2009-es
átmeneti visszaesést követôen a Huber Hungáriának úgy
sikerült forgalmát évrôl évre növelni, hogy közben
eredményesen is gazdálkodott.
Tényekrôl, tapasztalatokról, valamint a kétségtelenül
tovább szigorodó üzletpolitikáról, és az ebbôl (is) fakadó
kilátásokról beszélgettem Mile Gáborral.

„…elengedhetetlen a kockázatok kerülése, a feszes gazdálkodás
és a költséghatékony mûködés” 

Michael Huber Hungária

● Ha egy csökkenô piacon növekszik
egy adott cég forgalma, az kizárólag
valamely versenytárs rovására történhet,
és csak nagyon sok munkával érhetô el…

– Tény, hogy lényegesen feszesebbé
vált a munkatempó: amire korábban egy
munkanapot fordítottunk, azt most fele-
kétharmad idô alatt végezzük el, tehát
több minden fér egy napba. Régebben
például a megrendelések kiszállításai
általában 24–48 óra alatt történtek, ma
viszont sokkal inkább jellemzô az azna-
pi, órákon belüli teljesítés. És ez akkor is
igaz, ha kevernünk kell a festéket. Tehát
nagyon gyorsan és rugalmasan reagálunk
a partnereink igényeire.

De egyébként is nagyon erôsen kon-
centráltunk arra, hogy egy erôs magyar
képviseletet alakítsunk ki, és ebbe a
termékportfólión, a szolgáltatásokon,
valamint a logisztikai szervezettségen
kívül, messzemenôkig beletartozik a
kollégák alapos szakmai felkészültsége
és a partnerekhez való hozzáállása is.
Nem is tehetünk mást, ha meg akarjuk
ôrizni, netán növelni a piaci pozíciónkat.

● Melyik a fontosabb cél: megôrizni
vagy növelni?

– A legfontosabb, hogy stabilak
maradjunk! Ma már nem nagyon lehet
növekedési célokat kitûzni, mert a piac
helyzete és kilátásai ezt nem indokolják.
Amire törekedni lehet és kell, az elsôsor-

ban a stabilitás, amelyhez elenged-
hetetlen a kockázatok kerülése, a
feszes gazdálkodás és a költséghaté-
kony mûködés.

● Rendben, hogy elsôsorban a
stabilitás megôrzését tartják szem elôtt,
ezzel együtt a 2009-es hullámvölgyet
követôen, az elmúlt három év alatt közel
30 százalékkal növekedett a forgalmuk…

– Éppen a stabilitásunk megléte is
közrejátszhatott ebben, hiszen a vevôk
számára nagyon fontos, hogy beszállí-
tóként egy stabil, erôs lábakon álló cégre
számíthatnak, amelynek nem kétséges a
hazai piacon való jelenléte. És ahhoz,
hogy erôs és stabil is maradjon, nem
kockáztathat.

● Mit jelent az önök olvasatában a
kockázatok kerülése?

– Például azt is, hogy csak azért, hogy
az eladási volumenünk növelése érdeké-
ben, nem szolgálunk ki „bizonytalan fi-
zetési képességû vagy szokású” ügyfele-
ket. De említhetném azt is, hogy ma már
nem tehetjük, és nem is tesszük meg,
hogy hosszabb távon finanszírozzunk
bárkit is. Korábban volt arra példa nem
egy, hogy mivel valóban hittünk abban,
hogy egy ilyen jellegû segítség kirántja
az adott partnerünket az átmeneti, vagy
annak tûnô nehéz helyzetébôl, megtettük.
Volt, akin segített ez a hozzáállásunk,
másokon nem. És még azt sem állítanám,

hogy akiken nem, azok ne próbáltak vol-
na meg mindent megtenni, hogy talpra
álljanak. A többség „becsületes” tönkre-
menô volt…

Ezzel együtt a végeredmény mégis az,
hogy saját magunkat is veszélyeztettük.
Nos, ez a jövôben nem fordulhat elô.
Bármennyire is empatikusak vagyunk,
tudomásul kell vennünk nekünk is és
mindenkinek: más a megértés, alkalma-
sint a barátság, és más az üzlet.

● Feszes gazdálkodás…
– Azt gondolom, ma már minden cég –

mi is – kénytelen nagyon megnézni min-
den egyes fillért, hogy mire is költi.
Szinte minimálisan sem fér bele semmi-
nemû jó értelemben vett nagyvonalúság.
És a feszes gazdálkodáshoz tartozik a
kintlévôségek kézben tartása is. Erre mi
igen komoly energiát fordítunk, hiszen a
nehéz gazdasági körülmények miatt a
nyomdák méginkább „sakkoznak”, azaz
a kifizetés szempontjából hajlamosak
hátrasorolni azokat a számlákat, ame-
lyeknek „gazdái” kvázi békén hagyják
ôket.

● Költséghatékony mûködés…
– Bizonyos szinten a feszes gazdálko-
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dásnál említett dolgok is ide tartoznak,
hiszen mind az anyagi lehetôségek
okos és céltudatos elköltése, mind a
kintlévôségek kézbentartása hozzájá-
rul a költséghatékony mûködéshez. De
ide tartozik az is, hogy úgy sikerült a
forgalmunkat növelni, hogy létszám-
ban nem növekedtünk. Persze, ez
aposztrofálható akként is, hogy a Hu-
ber kizsigereli az alkalmazottait…

Ám nem errôl van szó, sokkal in-
kább annak köszönhetô, hogy magát a
mûködési struktúrát változtattuk meg,
a kollégák feladatkörét pedig célirá-
nyosabbá tettük, ezáltal fér bele a több
munka elvégzése, és ez növeli a haté-
konyságunkat. Egyébként, manapság,
ha valaki csak szinten akarja tartani a
forgalmát, akkor is növelnie kell a
hatékonyságát, ugyanis ma sokkal
több befektetett energiával és mun-
kával közelíthetô meg, érhetô el a
korábbi évek eredménye…

További költségmegtakarítást értünk
el azzal, hogy a logisztikai lehetôsé-
gek jobb kihasználásával optimális
raktárkészlet-gazdálkodást tudunk a
telephelyünkön folytatni.

● Ez nem megy a kínálat, illetve a
kiszolgálás rugalmasságának rová-
sára?

– Nem. Az ügyfeleink mindebbôl
semmit nem éreztek, ugyanis erôsí-
tettük a logisztikai szervezettségünket.
A partnereink számára pedig az a
fontos, hogy mire szükségük van rá,
ott legyenek a festékek. Hogy ezt a
hazai, vagy a kinti raktárból oldjuk
meg, az számukra indifferens.

● Azt gondolná az ember, hogy
ilyen magas üzemanyagárak mellett a
fuvarozás a drágább…

– Egy profi fuvarozó cég optimali-
zálni tudja a megbízásait, és ez kedve-
zôvé teszi az egyes termékekre jutó
fajlagos kiszállítási költséget. Ráadá-
sul a logisztikai piacon is nagy a ver-
seny, aminek következtében meglehe-
tôsen alacsonyak az árak, ugyanakkor
igen rugalmas a kiszolgálás. Ma a rak-
tározás a drágább. A heti többszöri
München–Biatorbágy útvonalon köz-
lekedô kamionforgalmunk lehetôvé
teszi, hogy ügyfeleinket alacsony
készletszint tartása mellett is mindig
megfelelô mennyiségben ki tudjuk

szolgálni. A változó igényekre pár
napon belül reagálunk a készlet-
szintben is, hiszen gyorsan érkezik
az utánpótlás.

● Apropó! Hogyan alakult a
különféle felhasználási területekhez
kínált festékek forgalma? Melyek a
legkeresettebb termékeik, hol tapasz-
talnak visszaesést?

– Az európai össznyomdafesték-
forgalom átlag hat százalékkal csök-
kent, míg az itthoni felhasználás csak
2,5 százalékkal.

● Többnek érzi a hazai ágazat…
– Biztos azért, mert ebben benne

van az összes festékféleség, ám ezen
belül igen nagy eltérések mutatkoznak
az egyes felhasználási területek között.
A magyar piacot tekintve elmondható,
hogy nem az úgynevezett hagyomá-
nyos kiadványokhoz használt festékek
jelentik a húzó szegmenst, de – hozzá
teszem – Európában sem… 

Magyarországon az íves ofszet terü-
letén 10 százalékos, a rotációs terüle-
tén 9 százalékos a visszaesés. Egyér-
telmûen növekszik viszont az UV-szá-
radású festékek, illetve az oldószeres
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flexófestékek forgalma, amelyeket
jellemzôen a csomagolóanyag-
gyártáshoz használnak. Ez a két
szegmens ígéri igazából a jövôt,
merthogy bizonyos dolgokra akkor

is elôteremtik az emberek a pénzüket,
ha már nagyon szûkösen élnek. Meg-
lehet, hogy nem veszik meg az újságot
vagy a könyvet, de a gyerek pelenkáját
igen, és az állateledelt is, és ezeket
mind csomagolni kell. Csomagoló-
anyagra tehát szükség van és szükség
lesz. Kétségtelen: ez a terület is válto-
zik, hiszen a fogyasztókért vívott küz-
delem miatt egyre gyakrabban változ-
tatják a dizájnt, emiatt egyre kisebbek
a fajlagos volumenek. Éppen ezért az
ívesofszet-technológiával rendelkezô
nyomdák számára bizonyos perspektí-
vát jelenthet a csomagolópiacra való
belépés. Ám egyszerû helyzetük itt
sincs, és nem is várható… Senkinek,
semmilyen ágazatban nincs egyszerû
helyzete. 

● Hát ez bizony tény: csökkenô fo-
gyasztás, szûkülô piacok, nyomott
árak – nagyjából ez jellemzi a hazai
gazdaságot, és ezen belül a nyomda-
ipart fôleg. Áremeléseket nem bír el a
piac egyetlen szereplôje sem. Minden-
ki rákényszerül arra, hogy a végsôkig
letornázza a saját beszerzési árait.
Mindannyian a saját alvállalkozónkat,
beszállítónkat szorongatjuk a minél
olcsóbb árért, merthogy bennünket a
mi megrendelôink, a megrendelôinket
pedig az egyre nehezebb gazdasági
helyzet, amelyben az egyes emberek
egyre kisebb vásárló erôvel bírnak. És
ha folytatnám a sort, akkor azt kellene
mondanom, hogy azért bírnak egyre
kisebb vásárlóerôvel az emberek, mert
mi kisebb árat csikartunk ki tôlük,
mint esetlegesen a beszállítónktól,
alvállalkozónktól… Nem tudom, hogy
hogyan lehetne ezt a helyzetet felolda-
ni. Mindazonáltal az életnek mennie
kell tovább, s globális problémák meg-
oldása helyett a saját létezés biztosítá-
sára kell és lehet csak törekedni.

– Azzal biztos nem segítünk senkin,
ha nem vigyázunk a saját cégünk biz-
tonságára, egzisztenciájára. Ezért sem
megengedhetô, hogy olyan üzletekbe
menjünk bele, amelyek veszélyt jelen-
tenek, jelenthetnek. S bármennyire is
kegyetlennek tûnik az a fajta multi-

hozzáállás, amely egyébként a Huber
Groupot is jellemzi – miszerint érzel-
mileg ne involválódj –, kétségtelen,
hogy a saját magunk biztonságának,
egyáltalán létének megôrzése érdeké-
ben nem kockáztathatunk. Görög-
országban például egyetlen pillanat
alatt zárta be az anyavállalat az ottani
képviseletét, és csak néhány nagy
vevônek vállal szállítást, de azt köz-
vetlenül a gyárból. Vigyáznunk kell
tehát magunkra azért is, hogy a hazai
nyomdaipar számára továbbra is ren-
delkezésre álljon hazai képviselet.
Éppen ezért mindenkinek meg kell
értenie, hogy csak annak tudunk segí-
teni, akinél ez gazdaságilag is messze-
menôkig indokolt, és alkalmasint a
kölcsönösség jegyében történhet. Lát-
juk annál a versenytársunknál, amely
talán nem kellô körültekintéssel kezel-
te e kérdést, hogy milyen pénzügyi
nehézségekkel küzd. A felhasználók,
nyomdászok szempontjából pedig
rossz belegondolni abba, ha ezt a
tulajdonosa nem nézi el, és kivonul a
hazai piacról…

● Térjünk vissza a termékekhez!
Gondolom, a festékfejlesztések is fôleg
a csomagolóipari elvárások és elôírá-
sok minél magasabb szintû teljesítésé-
nek irányában történnek.

– Ez így van. Elsôsorban az egyre
inkább szigorodó élelmiszeripari ter-
mékbiztonság elvárásainak való meg-
felelés a fejlesztés iránya. S noha már
régóta vannak például migrációmentes
festékeink, a fejlesztéseknek soha
nincs vége. Talán sokan hallottak a
legutóbbi problémáról, amikor Német-
országban hívtak vissza egy adventi
kalendáriumot, merthogy kôolajszár-
mazékot találtak benne. Ebben az
esetben egyébként nem a festék volt a
„ludas”, hanem a hordozó, mivel egy
olyan recycling karton volt, amelybôl
az újrahasznosítás során nem tudták
maradéktalanul eltávolítani a korábbi
szennyezôdést. Nos, ilyen és hasonló
jellegû problémák kivédése érdekében
a Huber fejlesztéseinek legfôbb irá-
nya, hogy ásványiolaj-mentes festéke-
ket gyártson, amelyek az újrahaszno-
sítás során sem jelentenek problémát.

És itt kanyarodnék egy kicsit vissza
ahhoz, hogy mennyire jelent, jelenthet
perspektívát a nyomdák számára a

csomagolóanyag-gyártás. Bizonyos
szegmensben biztos, hogy érdemes
körbenézniük, ám az is tény, hogy ha
az élelmiszeripar számára szeretnének
gyártani, ott elképesztô higiéniai elvá-
rásoknak és elôírásoknak kell megfe-
lelniük, és ez erôsen megkérdôjelezi,
hogy szabad-e erre a területre újonc-
ként belépni…

Az viszont biztos, hogy ha valaki az
élelmiszeripar számára gyárt csoma-
golóanyagot, akkor a megfelelô Hu-
ber-festéket használva, nem lesznek
gondjai, sem a nyomatok minôségével,
sem pedig az élelmiszeripari bizton-
sági megfeleléssel. Nyugat-Európában
egyébként kétszámjegyû százalékos
növekedés jellemzi a migrációmentes
festékek forgalmát, itthon azonban
csak akkor használják, ha külön elô-
írás kötelezi a gyártatót. Kétségtelen,
drágább ez a festék, és a magyar piac
egy rendkívül árérzékeny piac.

Mindazonáltal az európai fejleszté-
sek, illetve egyáltalán Európa fejlôdé-
sét, talán egyetlen jövôjét jelentheti
egyébként ez a fajta biztonságos,
egészségre ártalmatlan termékek elô-
állítása. Gondoljunk csak bele: mi le-
het a helyzet egy kínai csokoládé cso-
magolásával…? 

● A magam részérôl, ebbe most
nem gondolnék bele… Milyen terveik
vannak 2013-ra vonatkozóan? Mit vár
el az anyavállalat?

– A növekedési kényszer megszûnt:
a legfontosabb a hosszú távon is stabil
és biztonságos mûködés fenntartása,
további erôsítése. A mennyiség kérdé-
se hátrébb szorult és szorul. A gazda-
sági válság Nyugat-Európát is ráéb-
resztette, hogy felhagyjon az ilyen
irányú álmok dédelgetésével. A lényeg
ma már az, hogy egy cég öt év múlva,
húsz év múlva, de annál hosszabb
ideig is létezzen. S meglehet, hogy ez
alkalmasint kisebb léptéket is jelent,
merthogy csak így megoldható, ám a
cég fennmarad, és egzisztenciát bizto-
sít az ott dolgozóknak. Azt gondolom,
hogy a nyomdáknak is erre kellene
törekedni, s vigyázni önmagukra, mert
helyettük más nem teszi, nem teheti
meg. ■
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A tatabányai Stancforma Kft.
a stancolással foglalkozók
körében igen ismert és
elismert cég. Az alapvetôen
kimetszôszerszámok
gyártására szakosodott cég
gyökerei a kilencvenes évek
elejére nyúlnak vissza, ám –
hasonlóan oly sok
vállalkozáshoz – kft.-vé csak
késôbb, egész pontosan 2000-
ben alakult. A cég kezdetben
bérelt telephelyen mûködött,
amelyet idôvel némileg
„kinôttek”, illetve 2005-ben
lehetôségük nyílt egy saját
tulajdonú ipari ingatlan
megvételére, amit igényeiknek
megfelelôen átalakítottak, s ahová 2006 májusában be is költöztek.
Noha a Stancforma Kft. alapítása óta folyamatosan fejlôdik,
fejlesztéseiben óvatos és körültekintô: soha nem nyújtózkodik tovább,
mint ameddig a takarója ért, legfeljebb egy icipicit…
De annyit kell is! E megfontoltság eredménye, hogy ugyan a

Stancforma Kft. is megérezte a gazdasági válságot, ám mind a foglalkoztatottak létszámát tekintve, mind
pénzügyileg stabil maradt, illetve az idei évben már a bázisévnek számító 2007-hez képest is mintegy húsz
százalékkal tudta növelni a forgalmát. Kétségtelen, ehhez egyrészt piaci irányultságán változtatni kellett,
másrészt feladni a bejáratott és viszonylag kényelmes utat… És persze elengedhetetlen feltétel volt az is,
hogy a Stancforma Kft., pontosabban Majer Gyula ügyvezetô szakmailag mindent tud a stancforma
készítésérôl, ami egyáltalán tudható, felesége Majerné Deák Gyöngyi pedig a cég, mint gazdasági
társaság mûködtetésében – beleértve az új piaci lehetôségek felderítését is – rendelkezik nagyon magas
kvalitásokkal. Kettôjükkel beszélgettem.

…feladni a bejáratott és viszonylag kényelmes utat…

Stancforma Kft.

● A Stancforma Kft. alapvetôen a
csomagolóanyag-gyártók beszállítója, és
– állítólag – a csomagolóanyag-gyártás
talán kevésbé szenvedte meg a válságot.
Önök mit tapasztaltak? 

– Mi is megéreztük a válságot, sôt
nagyon is! Egyrészt lecsökkentek a
klasszikusnak számító megrendelések,
azaz a különféle dobozokhoz, display-
khez szükséges kivágó-formák iránti
igények, másrészt a piac érezhetô szûkü-
lése miatt a versenytársak részérôl kiala-
kult egy erôteljesen „aláígérgetôs”, árle-
törô üzletpolitika. Ez utóbbiban nem
akartunk részt venni, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy inkább újabb piaci lehetôsé-
gek után nézünk.

● Tudom, hogy stancolással a csoma-

golósokon kívül más ágazatokban is fog-
lalkoznak: például a bôripar, de említhet-
ném a mûanyagosokat is… Ezzel együtt,
azt gondolná az ember, hogy ezeken a
területeken már megoldott a szerszám-
gyártatás, és nem vagy csak nagy nehéz-
ségek árán tud egy új szereplô belépni.

– Persze: részben így is van! Mivel
azonban semmiképp nem szerettünk
volna az „aláígérgetôs spirálba” belépni,
kénytelenek voltunk körbenézni, hogy
hol tudjuk a csomagolóiparon kívül hasz-
nosítani azt a szakmai tudást és felké-
szültséget, amellyel a Stancforma Kft.
rendelkezik. És azt kell mondanom, hogy
nagyon sok helyen! A bôripar az egyik
ilyen terület, a másik ugyan kapcsolódik
a csomagoláshoz, de egészen máshogy és

szó nincs benne dobozról, egyáltalán
papíralapú csomagolásról, továbbá lettek
olyan megrendelôink is, akik például az
autó- vagy éppen a mezôgazdaságigép-
gyártás területérôl kerültek ki. A közös
bennük, hogy stancszerszámra van szük-
ségük, és általában valami speciális elvá-
rásnak megfelelôre. További közös pont
nincs: ezek a kivágószerszámok ugyanis
teljesen egyedi tervezésûek nemcsak
formájukat tekintve, hanem a felépített-
ségükben, az alkalmazott anyagokban és
megoldásokban is! Míg a dobozgyár-
táshoz, papírfeldolgozáshoz szükséges
stancszerszámok elkészítéséhez számta-
lan kitûnô szoftver áll rendelkezésre, az
új piaci szegmensünkben kizárólag a
saját tudásunkra, szakmai ismereteinkre,
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kreativitásunkra számíthatunk. Nem
mondom, hogy könnyû volt kilépni
abból a komfortzónából, amit egy
bejáratott út jelent… De alakulá-
sunk pillanatától mindig is magunk-

nak kellett a feltételeket és körülmé-
nyeket megteremteni, kialakítani, így
szokatlannak sem nevezném a jelen
helyzetet: ez van, ennek kell tehát
megfelelnünk.

● Az eredmények azt mutatják,
hogy sikeresen felelnek meg…

– Lekopogom: tényleg így van! Sôt,
olyannyira így, hogy rövidesen újabb
automata késmegmunkáló gépek ke-
rülnek a céghez, mert egyrészt növel-
nünk kell a kapacitásunkat, másrészt
más típusú kések hajlításának automa-
tizálására is szükségünk van. A jelen-
legi gépünk a papírfeldolgozáshoz
használatos, úgynevezett standard
magasságú, azaz 23,8 milliméteres
késeket tudja megmunkálni, az ettôl
eltérôeket jelenleg manuális módon
dolgozzuk fel. Az új gépek alkalmasak
lesznek mind a standard, mind az ettôl
eltérô léniák mindennemû megmunká-
lására. 

● Összességében ez többszörös
kapacitást jelent! Ennyire megnöveke-
dett a megrendelés mennyisége?

– Tény: a megrendeléseink száma is
egyre emelkedik, másrészt ezáltal le-
rövidül a gyártási idô, ami nagyobb
rugalmasságot és gyorsabb kiszolgá-
lást tesz lehetôvé. Ez már csak azért is
fontos, mert a partnereink egy jelentôs
– sôt, egyre jelentôsebb – része kül-
földi.

● Ezek szerint a hazai piacon sem-
milyen szegmensben nincs nagyon nö-
vekedési kilátás…

– Nem mondanám, hogy
egyáltalán nincs, de kétségte-
len, hogy nagyobb perspektí-
vát látunk külföldön. Németor-
szágtól Szerbiáig meglehetô-
sen sok országba szállítunk
már ma is, és látjuk azt is,
hogy mind termékben, mind
földrajzilag merre tudnánk
még fejlôdni. A csomagolás
terén egyértelmû a hazai piac
szûkülése, és azon belül egy
elképesztô árharc jellemzi. 2009-ben,
a válság elsô évében 10 százalékot
esett vissza a forgalmunk úgy, hogy
akkor már némileg nyitottunk az újabb
piaci lehetôségek felé. 2010-ben
további 10 százalékot csökkentünk,
pedig tovább erôsödött az „új lábunk”.
Forgalom szempontjából 2011 a stag-
nálás éve volt, ám ezen belül a „klasz-
szikus csomagolós” piacunk tovább
csökkent, tehát megint az új piaci
szegmens növekedésének volt köszön-
hetô az eredmény. 2012-ben pedig a
2007-es bázisévhez képest is minden
bizonnyal 20 százalékos növekedést
fogunk realizálni, és ez teljes egészé-
ben ezeknek az egyedi, speciális meg-
rendeléseknek lesz köszönhetô. Két-
ségtelen – a szó konkrét értelmében is
– alaposan meg kell dolgoznunk érte.

● Le is mondtak a „klasszikus lá-
bukról”?

– Szó nincs róla! Az elmúlt idôszak-
ban ugyan több energiát fordítottunk
az új piacok felé, de a meglévô „klasz-
szikus” partnereinket továbbra is a
legnagyobb odafigyeléssel, körülte-
kintéssel és rugalmassággal szolgáltuk
ki, sôt, szívesen segítünk nekik ter-
mékfejlesztésben, szaktanácsadásban.

És ez a jövôben is így lesz. Sôt, újra
erôsíteni is szeretnénk a jelenlétünket
a csomagolóanyag-gyártók, papírfel-
dolgozók piacán. A mi szemünkben
nincsenek „nagy” meg „kis” cégek:
mindenki egyformán fontos. Arról
nem is beszélve, hogy a kicsibôl lehet
nagy, a nagy meg akár el is tûnhet…
Tény, hogy ezen a szegmensen mos-
tanában nem erôltettük annyira a piaci
jelenlétünket. Ezzel együtt mindig
megtalálnak bennünket újabb vevôk is,
mi pedig a jövôben egy kicsit jobban
rásegítünk arra, hogy ez minél egysze-
rûbb legyen számukra. Ugyanakkor
tele a fejünk olyan, még kiaknázatlan
üzleti lehetôségekkel is, amelyeket a
másik szegmensünk rejt magában…

● Sugárzik önökbôl az optimizmus!
Csak legyen erô a megvalósításhoz…

– Valóban optimisták  vagyunk! És
ez igaz a kollégáinkra is, akiknek dön-
tô többsége több mint tíz éve dolgozik
nálunk. Látják, hogy mindig bizton-
sággal haladunk, és érzik, hogy van
jövôképünk, és teszünk érte, hogy
valóra váljon. Kölcsönösen megbe-
csüljük egymást. Azt gondolom, hogy
a mi megrendelôink is érzékelik ezt a
feszültségmentes nyugalmat, és ez is
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Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 17 éves tapasztalattal 

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

biztonságot ad számukra. Ez persze
nem jelenti azt, hogy napi szinten ne
adódnának kisebb nagyobb problé-
mák: az velejárója minden vállalko-
zásnak. Az viszont egyáltalán nem
mindegy, hogy miként kerül megol-
dásra… 

Az erôre pedig nagyon nagy szük-
ség van, hiszen nem kevés energiát
követel a céggel
kapcsolatos vala-
mennyi feladat
elvégzése. A mun-
kamegosztás nálunk
nagyon szerencsé-
sen alakult: Gyula
szakmailag viszi a
céget, jómagam
pedig a cég mûköd-
tetésével kapcsola-
tos egyéb feladato-
kat végzem. Külön
örömünk, hogy gra-
fikus végzettségû
kisebbik lányunk
már itt a cégben

dolgozik, biológus–szakfordító na-
gyobbik lányunk pedig „fél lábbal”
besegít.

● Talán korai errôl még beszélni,
de ezek szerint az utódlás is megol-
dott?

– Nagyon úgy néz ki! Anita ötéves
kora óta a cégben képzelte a jövôjét.
Elvégezve az iskolát, természetes volt,

hogy ide kerüljön,
és az is természetes,
hogy „alulról”
kezdve végigjárja a
ranglétrát, és tanul
bele a cég egészé-
nek mûködtetésébe.
Ôt egyébként elsô-
sorban a szakmai
része érdekli, igazá-
ból az a terület, ahol
– miként az édesap-
ja is – jól érzi ma-
gát. Nagyobbik
lányunk, Mariann
viszont hallani sem
akart arról, hogy a

családi vállalkozás-
ban dolgozzon,
ezért aztán a Sze-
gedi Tudomány-
gyetemen szerzett
biológusi, illetve
szakfordítói végzett-
séget. Azután az élet
úgy hozta, hogy be-
besegített fôleg nem-
zetközi kiállításokon,
illetve külföldi partne-
rekkel történô tárgya-
lásoknál, és mostaná-
ban kezd rájönni,
hogy ez nagyon is

neki való feladat. Élvezi, hogy köny-
nyedén képes kapcsolatteremtésre,
kifejezetten sikeres a partnerekkel
való kommunikációban – és mindezt
több nyelven –, átlátja a cég mûköd-
tetését, mint gazdasági társaságét. S
noha jelenleg Szegeden él, meglehet,
hogy rövidesen többet látjuk itt, mint
ott…

● Anyai és üzletasszonyi szíve is
örülhet tehát…

– Örül is! És emiatt különösen fon-
tos, hogy ha majd eljön az ideje, akkor
is egy stabil lábakon álló, jó piaci
lehetôségekkel és pozícióval rendelke-
zô céget adjunk át. Ennek garanciájául
pedig kizárólag vevôink elégedettsége
szolgál, úgyhogy erre figyelünk és
ügyelünk a leginkább. ■

Ilona
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● Noha hátravan még az idei évbôl bô
egy hónap, gondolom, látszik már, hogy a
tervek, álmok megvalósulása hol tart.

R. M. – Ugyan 2011-re sajnos nem
sikerült elérnünk a forgalmunk megdup-
lázását, ám az idén elértük ezt a célkitû-
zésünket: az Igepa Paper Hungary 2007-
es forgalmához képest 2012-ben kétszer
akkora forgalmat bonyolít.

● Ezekben a válságos idôkben mind-
ezt különösen nem lehetett könnyû elérni.
Ez a tonnára és a nyereségre is igaz?

R. M. – A nyereségre sajnos nem…
Ám azon két papír-nagykereskedôk egyi-
ke vagyunk, amelyek pozitívan gazdál-
kodnak, és egyáltalán nyereséget képesek
produkálni. Az viszont már egyértelmûen
látszik, hogy a 2007-ben gondolt hét év
nem lesz elegendô a forgalom háromszo-
rosára való emeléséhez, hiszen a válság

negatív hatásait mi is erôteljesen érez-
zük. Most úgy látom, hogy további két
évre van szükségünk az eredetileg kitû-
zött célunk eléréséhez. 

● Mi a trükk, minek köszönhetô, hogy
végül is sikerült a duplázás? Mi volt, ami
segített ebben?

R. M. – Azt gondolom, leginkább az az
üzletfilozófiánk segített, amelyhez mindig
is tartjuk magunkat, miszerint: mindig azt
mondjuk, amit gondolunk, és mindig azt
tesszük, amit mondunk. Ez egyébként az
Igepa központi filozófiája is. További siker-
tényezô a kollégáim felkészültsége és hoz-
záállása. Jelenleg már több mint harmincan
dolgozunk a cégnél. A megnövekedett lét-
számot egyrészt a nagyobb forgalom in-
dokolja, másrészt éppen a napokban indí-
tottuk el az új divíziónkat, és emiatt is
kellenek a felkészült munkatársak.

● Mi az új divízió?
R. M. – Mi Sign & Screennek nevez-

zük, más kereskedô VISCOM-nak hívja,
és mások megint másnak. A lényeg per-
sze ugyanaz: a dekorációs nyomtatás
alapanyagait, hordozóit takarja. Az Igepa
Paper Hungary két fô termékcsoporttal
indította ezt az üzletágát: plotter- és digi-
tálisfóliákkal és az ehhez kapcsolódó
applikációs anyagokkal, illetve ponyvák-
kal, valamint banneranyagokkal, hálók-
kal stb. Tamara lányom a megmondha-
tója, hogy milyen alapos és körültekintô
elôkészítô munka elôzte meg az új üzlet-
águnk kialakítását, piacra lépését.

● Ez a terület sem versenytárs
nélküli…

R. T. – Hát nem! Az Igepa csoporton
belül egyébként ez egy nagyon meghatá-
rozó termékcsoport, az egy más történet,

Amikor 2007-ben Rusin Mihállyal, az Igepa Paper
Hungary ügyvezetô-igazgatójával beszélgettem, igen
nagy ívû terveket vázolt az elkövetkezendô hét évre.
Elképzelései szerint 2011-re duplázni gondolta a cég
forgalmát, a további három évben pedig
megháromszorozni. Persze, az idô tájt híre-hamva sem
volt a gazdasági válságnak, a jövô csillogott, a
fogyasztás növekedett. S ugyan versenytársakból
akkor sem volt hiány, mégsem csak egymás rovására
lehetett boldogulni, hanem a piac bôvülése is
indokolta az optimista kilátásokat, s ígérte az esélyt
– ha nem is könnyedén – a kitûzött cél elérésére.
Azután – ahogy azt mindannyian tapasztaltuk és
tapasztaljuk – másként alakult az élet…
Ám ennek ellenére az Igepa Paper Hungary igen
jelentôs fejlôdést tudhat magáénak, sôt álmaik
megvalósulásáról sem mondtak le, legfeljebb egy
kicsit kitolódott a határideje. Rusin Mihály csapatához idôközben leánya, Tamara is csatlakozott, aki
igen hathatós segítségére van a célok elérésében. Apja és lánya volt a beszélgetôpartnerem.

„…az Igepához mindenféle szempontból jó tartozni” 

Igepa
Paper Hungary

E R Ô S S É G Ü N K  A  M I N Ô S É G !

Filmlevilágítás B/1-es méretigCTP lemezlevilágítás B/1-es méretig
G y o r s a n ,  k e d v e z ô  á r o n

1047 Budapest, Baross u. 11-15. Tel.: 272-0745 Fax: 272-0746 E-mail: gmnpest@gmnpest.hu
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hogy ez idáig mi még nem forgal-
maztunk ilyen anyagokat. Mostantól
viszont fogunk.

R. M. – Kétségtelen, más kereske-
dôk kínálatában is megtalálhatóak az
ilyen típusú anyagok, és jól szerve-
zett az értékesítés is. Ám e téren az
Igepa kifejezetten az egyik legsikere-
sebb kereskedônek számít Európá-
ban. Csakhogy érzékeltessem, meny-
nyire erôs ez a szegmense: a válság
alatt is képes volt növelni piaci része-
sedését, gyakorlatilag mind a 26 or-
szágban, ahol jelen van. És ezt a ha-
gyományát mi is szeretnénk folytatni
a hazai piacon.

● Térjünk vissza egy kicsit a ma-
gyar piac jelenlegi helyzetéhez! Mik a
tapasztalataik?

R. M. – 2012-ben a hazai piac fo-
lyamatosan csökkent, ám így év vége
felé kisebb mértékben. A hazai író-
nyomópapírok forgalma – az öt pa-
pír-nagykereskedô adatai alapján –
nyáron nagyon visszaesett, jelenleg
pedig nagyjából 3,6–4 százalékkal
marad „csak” el a tavalyi év azonos
idôszakához képest. Ehhez képest
produkáltunk mi kétszámjegyû száza-
lékos növekedést.

● Akkor ez valahol, valamelyik
versenytársnál hiányozhat…

R. M. – Kétségtelen, hogy ez egy
beszállítói átrendezôdést is jelent.
Struktúránkból adódóan nagyon
gyorsan és rugalmasan tudunk reagál-
ni az új lehetôségekre, a vevôi igé-
nyekre, és ez biztosított számunkra
elônyt.

● Hogy van ez? Már mindenki el-
képesztôen rugalmas, 12 órán belül
teljesít… 

Önök már a vevôk gondolatát kita-
lálják?

R. M. – Szerintem a növekedésün-
ket alapvetôen a hitelességünknek
köszönhetjük: ha megígérünk vala-
mit, az úgy is fog történni. Nemcsak
megígérjük… Ugyanakkor, ha vala-
mit nem tudunk teljesíteni, azt is
megmondjuk! Hosszabb távon akkor
marad hiteles és megbízható partner
egy kereskedô, ha a bajban is lehet rá
számítani, meg az örömben is, vagy
ahogy ügyvédi körben fogalmaznak:
„együtt húzza a hasznát és viseli a
terheit”.

● Nyilván a kereskedés mikéntje,
azaz az „emberi tényezô” nagymér-
tékben hatással van egy adott cég for-
galmára, hiszen valamennyi beszállí-
tó mögött neves és megbízható gyár-
tói háttér található, és nincs a termé-
kek között olyan szignifikáns különb-
ség, amely döntô érvül szolgálhat.

R. M. – Ez így van, és a mi sikere-
ink nagy része is ennek a „mögöttes
emberi” tényezônek köszönhetô. Ám
azt sem szabad elfelejteni, hogy
mindegyik beszállítónak van egy
anya- vagy a mi esetünkben társválla-
lata, amelynek nemzetközi szintû
megállapodásai is jelentôs mértékben
hatással vannak a hozzá kapcsolódó
itthoni cég piaci érvényesülésére. A
globális preferenciák regionálisan is
jelentkeznek, emiatt például egy fran-
cia hátterû cég a hazánkban mûködô
francia érdekeltségû cégeknél biztos,
hogy elônyt élvez. De igaz ez más
relációban is. Ezzel együtt, ez nem
jelenti azt, hogy az ilyen típusú üzleti
kapcsolatok „automatikusan” mûköd-
nének. Nem, ilyen esetekben is mesz-

szemenôkig meg kell felelni az elvá-
rásoknak, itt is törekedni kell a maxi-
mális kiszolgálásra.

● Ezek az úgynevezett indent ki-
szolgálások mekkora hányadot jelen-
tenek az Igepa Paper Hungary for-
galmában?

R. M. – Arányaiban hasonló mér-
tékû, mint a versenytársainknál: éves
szinten nagyjából 25–35 százalék kö-
zött mozog.

● Mi a helyzet a szabad piaccal?
R. M. – Tapasztalataink szerint a

rendelésszámok növekednek, a fajla-
gos mennyiségek pedig csökkennek.
A nyomdák teljes mértékben felhagy-
tak a raktározással, és kizárólag a
konkrét munkáikhoz szerzik be a pa-
pírt, akkor viszont adj’ uram isten,
azonnal kell. A papírmegrendeléseink
döntô többsége a délutáni órákban
érkezik, és másnap reggel-délelôtt a
teljesítés határideje. Teljesen tervez-
hetetlen, hogy mikor, melyik papírfé-
leségbôl és mennyire lesz igény.

● A nyomdák lennének a legboldo-
gabbak – merthogy akkor ôk is látnák
–, ha a megrendeléseiket ennél hosz-
szabb távra tudnák megadni…

R. M. – Természetesen tisztában
vagyunk vele, hogy ez így van, ám a
fennakadás nélküli, gördülékenyen
kiszolgálás érdekében, meglehetôsen
nagy raktárkészlettel kell rendelkez-
nünk. Ez azonban nem olcsó dolog,
így a nyomdák számára a raktárról
való ad hoc vásárlás mindig drágább,
mint egy elôre lekötött mennyiség
szerint ütemezett… Nem véletlen,
ahogy azt nyugat-európai kollégámtól
tudom, hogy náluk a forgalom 80
százalékát teszik ki az elôre meg-
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kötött, ütemezett szerzôdések, mert-
hogy az némi árelônyt is jelent azok-
nak a nyomdáknak, amelyek élnek a
lehetôséggel. 

● Nincs hôbb vágyuk a hazai
nyomdászoknak sem, minthogy ezt
megtehessék…

R. M. – Olyan sokan hangsúlyoz-
ták már, és én csak megerôsíteni tu-
dom: saját jövôjük érdekében a
nyomdáknak össze kell fogniuk, hogy
megszüntessék kiszolgáltatottságukat
a megrendelôik felé. Jobban kellene
zárniuk, erôteljesebben érvényesíteni
érdekeiket, kiszorítani azokat, akik
generálják az elképesztô árletöréseket
és így tovább.

● Az öt legnagyobb hazai papír-
nagykereskedônek is közel másfél
évtized kellett, míg valamifajta közös
érdekek mentén együttmûködésre ju-
tottak. Nyomdából pedig több száz,
sôt, több ezer van…

R. M. – A kényszer hatalmas úr…
Nem mondom, hogy egyszerû megol-
dani, de ez is záloga lenne annak,
hogy az egyes nyomdák piaci pozí-
ciója erôsödjön, egyáltalán életben
maradjon. Más országokban ott a pél-
da, hogy lehetséges. Addig kellene
meglépni, amíg egyáltalán mód van
rá. Az önként vállalt visszalépés és
önmérséklet ugyan nem kellemes, de
sokkal kevésbé fájdalmas, mintha az
élet kényszeríti ki.

● Magyar tradíció, hogy ha létre
is jön egy egység, rövid idôn belül
valahol, valaki megbontja, s ezzel
vége is… 

R. M. – Az elmúlt húsz év során,
amióta papírkereskedelemmel foglal-
kozom, soha nem láttam ennyire
kényszerét és szükségességét az ösz-
szefogásnak, mint most! Csökken,
jobb esetben stagnál a piac, a multi-
nacionális megrendelôk – de a kiseb-
bek is – egymás ellen játsszák ki a
nyomdaipar szereplôit. A nyomdák
egyik oldalról ki vannak szolgáltatva
azoknak a megrendelôknek, akik

tudnak, de nem akarnak fizetni, és a
másik oldalon pedig azoknak, ame-
lyek ugyan fizetnének, de nem tud-
nak. Azzal is tisztában vagyok, hogy
az a pénz – több mint 6,5 milliárd
forint hónapról, hónapra –, amivel a
kereskedôk hitelezik a nyomdákat,
semmivel sem haladja meg azt, ami-
vel a nyomdák a saját megrendelôiket
finanszírozzák. Egészségtelen struk-
túra, ördögi kör. Ezt nagyon gyorsan
helyre kéne tenni!

● Amíg nyomdaipari túlkapacitás
van, addig – szerintem – ez nem fog,
nem tud változni. S noha jó néhány
szereplô – és a nagyok közül is – már
múlt idô, még mindig több a fóka,
mint a hal. De térjünk vissza az Igepa
Paper Hungary-hoz! Mit mutat, ho-
gyan alakult a cégen belül az egyes
divíziók forgalma?

R. M. – Hál’ istennek valamennyi
szegmensben egyformán növekszünk,
ezzel együtt azt tapasztaljuk, hogy
azok a nyomdaipari vállalkozások,
amelyek valamilyen formában nem-
zetközi szintéren is jelen tudnak lenni
– akár úgy, hogy valamilyen multina-
cionális vállalat beszállítói –, azoknál
egyre több a munka, kétségtelen ala-
csony nyereségtartalommal. És ez
mind a tradicionális nyomdaipari ter-
mékek elôállítására, mind a csomago-
lóanyag gyártására igaz. Azoknál a
partnereinknél viszont egyértelmû
csökkenést látunk, akik korábban az
államtól, valamint a közszférából,
illetve a kis- vagy középvállalkozá-
soktól kapták megrendeléseiket. Mi-
vel komoly monitoringrendszerünk
van, pontosan kimutatható, hogy
töredékére estek vissza ezek a meg-
rendelések. Ugyan nem teljesen
tûntek el, ám minden paraméterükben
– példányszám, terjedelem, formátum
– összezsugorodtak. Ennek nyilván
oka egyrészt a gazdasági válság, más-
részt az interneten történô kommuni-
káció hódítása.

● Napjainkra kezd ez utóbbinak a
hatékonysága erôsen megkérdôjele-
zôdni. Túl sok lett ugyanis a neten
érkezô információ, egyre nagyobb
szénakazlat jelent, így egyre nehezeb-
ben tûnik ki belôle bármi is. Már
nemcsak a magamfajta, zsigerileg
virtuális világ ellenes nôszemély nem
nyitja ki a nem várt e-maileket, egyre
többen nem.

R. T. – Az Igepa rendszeresen
szervez a csoporthoz tartozó cégek
vezetôinek továbbképzéseket, konfe-
renciákat, s ezek alapján igazából
meglehetôsen ellentmondásos kép
rajzolódik ki a nyomtatás jövôjérôl.
Kétségtelen, hogy jelentôs átalakulás
zajlik a nyomtatott termékek piacán,
ám az is kétségtelen, hogy a nyomda-
termékeknek van létjogosultsága, van
rájuk piaci igény. A dekorációs
nyomtatásra meg fôleg igaz. 

R. M. – De akár utazás, vagy
strandolás közben is szeretik az em-
berek olvasni az újságokat, informá-
lódnak a plakátokról, erôteljesen
hatnak rájuk a különféle hirdetések,
és folytathatnám a sort, hol minden-
hol jelent elônyt egy nyomtatott ter-
mék. Napjainkra már bizonyított tény
az is, hogy az egyre nagyobb virtuális
zajban egyre nehezebb kitûnni egy
további virtuális impulzussal, azaz az
internet nem jelent olyan hatékony
csatornát, mint korábban oly sokan
gondolták. A nyomtatott termék to-
vábbi elônye, hogy anyagi valósága,
kézben foghatósága, maradandósága
bizalmat ébreszt. Mindezeket össze-
vetve kijelenthetô, hogy a nyomtatott
termékek renoméja – ha lassan is –
talán kezd helyreállni. Persze, az
nyilvánvaló, hogy egyrészt nem a
korábbi mértékben, és nagyon lassú
is a folyamat. Jelenleg még csökkenô
tendenciát mutat a printpapírok fel-
használása, az irodakommunikációs
papíroknál viszont megállt az a mély-
repülés, ami a tavalyi évet jellemezte.
A dekorációs nyomtatásra történô
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felhasználás alakulását pedig pillanat-
nyilag még nem látjuk, hiszen most
indult ez az üzletágunk.

Visszatérve a nyomtatás jövôjére, a
kilátásokra: hogy végül is mire lehet
számítani, azt leginkább a józan észre
hagyatkozva lehet talán a legjobban
megítélni. Persze, nem mondom,
hogy a trendeket nem kell figyelembe
venni, de feltétel nélkül hinni bennük
– alkalmasint nagy hiba…

R. T. – Tapasztalatunk szerint
egyébként erôsödik a digitális nyom-
tatás, de igazából nem látjuk, hogy
mennyire, mert papír szempontjából
nem feltétlenül válik szét a kétféle
felhasználás. Ugyan vannak kifejezet-
ten a digitális nyomdagépekhez
fejlesztett papírok, ám a nyomdák
többsége szívesen használ klasszikus
grafikai papírt a digitális nyomdagé-
pekhez is. Egyrészt ez olcsóbb, más-
részt mind a digitálisnyomdagép-
gyártók, mind a papírgyárak fejlesz-
téseikben törekednek arra, hogy – ez-
zel is egyszerûsítve a nyomdászok
életét – ne kelljen ezen a téren spe-
ciális elvárásoknak megfelelni.

R. M. – Több gyár le is állt az úgy-
nevezett digitális papírok gyártásával,
és inkább az irányban fejlesztett és
fejleszt, hogy az általa kínált papír
mindkét technológiához megfeleljen,
és meg is felel. Kivétel ez alól, ami-
kor tényleg kiemelkedôen magas
minôségû nyomatot kell digitálisan
elôállítani: azt valóban csak a kifeje-
zetten a digitális nyomtatáshoz kifej-
lesztett papíron lehetséges.

● Fizetési készség, képesség?
R. M. – Ez most megint nagyon

rossz! Inkább a képességgel, semmint

a készséggel van a gond. Vannak
olyan nyomdák, amelyek az elmúlt
években szorgalmasan és beosztóan
gyûjtögettek, mára azonban az ô
tartalékaik is elfogyóban. A nyomdák
többsége komoly anyagi nehézséggel
küzd, mert egyrészt kevés a munka,
másrészt jószerint mindenki – bele-
értve kereskedôt, nyomdát egyaránt –
vár a jogos kintlévôségére. És hát az
is tény, hogy sokan vannak azok is,
akik még mindig valami „csodára”
várnak, nem hajlandók szembe nézni
azzal, hogy egy vagy akár több lépés-
sel visszább kéne lépni: átstrukturálni
a céget, és bizony – bármennyire is
fáj – leépíteni munkaerôt, különben
rövid idôn belül a cég egésze bedôl. 

Nincs mese: tisztán kell látni min-
denkinek a saját helyzetét, arról meg
nem is beszélve, hogy mindez milyen
jót tenne az ágazat egészének. És az-
zal is tisztában kell lenni, hogy a be-
szállítói piac koncentrálódása egyút-
tal további szigorodást is jelent: a ke-
reskedôknek sincs más választásuk,
kénytelenek a jövôben még feszesebb
fizetési morálhoz ragaszkodni…

● Azt nem tudom, hogy önként
képes-e bárki is feladni egzisztenciá-
ját, már csak azon oknál fogva is,
hogy mihez kezdjen ezután…

R. M. – Ez már makrogazdasági
kérdés, és nem tudom rá a választ.
Azt viszont tudom, hogy ha nem tisz-
tul az ipar, az minden egyes szereplô-
jének rosszat tesz. És azt is érdemes
fontolóra venni, hogy amennyiben
valaki most nem képes mondjuk tíz
emberbôl háromtól megválni, megle-
het, hogy rövid idôn belül mind a
tíztôl kénytelen lesz, sôt saját maga is

valami új tevékenység után nézhet…
Nagyon nagy szükség van a józan,
higgadt helyzetértékelésre!

● Saját helyzetükkel kapcsolatosan
önök viszont továbbra is igen opti-
misták.

R. M. – Az idô igazolta, hogy kife-
jezetten jó döntés volt annak idején
az Igepához „igazolni”. Az Igepa túl
azon, hogy mint erôs multinacionális
cég stabil hátteret biztosít a mûködés
valamennyi területén, szellemiségé-
ben, hozzáállásában rendkívül embe-
ri, teljes mértékben hiányzik belôle a
multikra oly sokszor jellemzô kímé-
letlenség, irracionális elvárás és em-
pátiahiány. Természetesen az alapel-
várás, hogy eredményesen gazdál-
kodjunk, de ehhez minden segítséget
meg is ad: széles beszállítói háttér,
segítô együttmûködések, és sorolhat-
nám. A cég valamennyi dolgozója
természetesen keményen dolgozik,
végzi a feladatát, ám mindezt valóban
családias, nyugodt légkörben teszi és
teheti. Ezt a biztos beszállítói hátteret
és kiegyensúlyozottságot a partne-
reink is érzik, érezhetik.

Mondhatnám egyszerûen úgy is,
hogy az Igepához mindenféle szem-
pontból jó tartozni. ■

Ilona

Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 

ELKÖLTÖZTÜNK! Új címünk: 2220 Vecsés, Ecseri u. 19.
Telefon: 06-30/602-4224, e-mail: info@zemker.hu

ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.
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Hozzáadott érték – Szitaszeminárium
Értékes elôadássorozatot hallgat-

hattak meg mindazok, akik részt
vettek a 2012. november 14-én meg-
rendezett szemináriumon. A rendez-
vényt a FESPA-tag Magyar Szitanyo-
mók Szövetsége és a Papír- és Nyom-
daipari Mûszaki Egyesület közösen
szervezte, helyszínül pedig az Óbudai
Egyetem elôadóterme szolgált. 

A változatos program elsô elôadását
az ESKO színeiben Stuart Fox tartot-
ta, Ishu Kurana segítségével Sign &
Display – Értéknövelés és Innováció
címmel. Az elôadók példákon keresz-
tül mutattak be két ESKO-terméket: az
elsôvel az Artios iCut Automate, a má-
sodikkal az Automation Engine meg-
oldásokat illusztrálták. Ezzel a prezen-
tációval egy világos és tiszta képet
kaphattunk arról, hogy milyen értéket
képvisel az a lehetôség, ami a FESPA-
tagoknak rendelkezésükre áll: egyéves
ingyen használata bizonyos ESKO-
szoftvereknek. (Minden nyomdának,
amelyik még nem élt ezzel, el kellene
gondolkodni újra ezen a lehetôségen!)

Az ArtiosCADi a világ legnépsze-
rûbb szerkezet design szoftverje cso-
magolások és display-k tervezéséhez.
Specifikus szerszámokkal a tervezést,
termékfejlesztést, virtuális prototípus-
készítést és helyszíni próbakihelyezést
is képes szimulálni. Az Artios CAD
használata a cég egészének hatékony-
ságát, termelékenységét javítja. Ideális
megoldást jelent a hullámkarton, hajlí-
tott karton, POP, POS, FSDU display-
k tervezôinek. Stuart Fox és kollégája
bemutatták, hogy milyen egyszerû –
legalábbis annak tûnt – FSDU-egysé-
get készíteni ezzel a szoftverrel, majd

kihelyezni, hogy a megrendelô lát-
hassa, hogyan fest majd a darab az
üzletben, az adott környezetben. En-
nek megfelelôen lehet változtatáso-
kat eszközölni anélkül, hogy proto-
típust gyártottak volna. Ügyes meg-
oldás! 

A második demo az ESKO auto-
matizáló programja volt, amely a
nyomdáknál a teljes munkamenetet
képes automatizálni. Az Automation
Engine egy új sztenderded állít a
prepress munkamenetnek. Ez egy új
moduláris munkamenetszerver,
amelyet könnyû beállítani és mû-
ködtetni. Az Automation Engine
biztosítja a hatékonyság emelését,
továbbá idôt és pénzt takarít meg.
Mindenképpen egy kiemelkedô
megoldás a nyomdászok azon min-
dennapos kihívására, miszerint a
minôséget javítani, a hibákat csök-
kenteni kell a gyártásban, a kiadá-
sokat pedig le kell szorítani. (Újra em-
lékeztetni szeretném az olvasókat,
hogy ezek a szoftverek egy teljes éven
át ingyen kipróbálhatóak! Részletes
információ: www.fespa.com)

A következô elôadó a HP Magyar-
ország képviseletében Hidegkúti
Gergely volt, aki A HP válasza a pél-
dányszámok csökkenésére címû elô-
adásával bepillantást engedett az elkö-
vetkezô öt év piaci trendjeinek várható
alakulásába. Az elhangzottak termé-
szetesen teóriák, ezzel együtt minden-
képpen nagyon érdemes elgondolkod-
ni rajtuk. A számok és a trendek azon-
ban egyértelmûen arra mutatnak, hogy
az árversenybôl egyedül a hozzáadott
értékkel lehet kitörni. Hidegkúti Ger-

gely egyébként olyan lendületesen vá-
zolta a jövôt és a lehetôségeket, hogy
a hallgatóságban megújult lelkesedés
ébredt.

A következô elôadó Chris Smith, a
FESPA Szövetségek igazgatója volt,
aki Az innováció elsôsorban hozzá-
állás kérdése címmel tartott elôadást.
A világ szinte valamennyi tájáról mu-
tatott be olyan a projekteket, amelyek
jól példázták a kiemelkedés lehetôsé-
geit. Elôadása megerôsítette Hidegkúti
állítását is, miszerint a jövôben az tud
piacon maradni, aki kiemelkedik a tö-
meggyártásból. Ezt követôen láthat-
tunk egy „elôzetest” a következô, lon-
doni FESPA 2013 kiállításról. (Min-
denki szíves figyelmébe ajánlom: ezt

látni kell, ott kell lenni! További
információk: www.fespa.com)

Az elôadók sorában a követ-
kezô a Color Key Pro cég kép-
viseletében Szabó Péter volt.
Errôl az elôadásról is nyugodtan
kijelenthetô, hogy nagyon el-
gondolkodtató volt. Válságke-
zelés a gépteremben, illetve A
minôség és termelékenység
egyidejû növelése címû elôadá-
sában ugyanis a Color Key Pro
nyomdai optimalizáló program-
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ját mutatta be. Ez egy automatikus fes-
tékbeállító program, amely spektroden-
zitometer alapú mérések alapján egy zárt
rendszeren keresztül, egy elektronikus
interface segítségével teljesen automati-
kusan korrigálja a színt az ívesofszet-gé-
pek festékrendszerében. A program elég
rugalmas ahhoz, hogy egy létezô pre-
press rendszerbe integrálják egy CKP
PrePress Data Manager segítségével. A
rendszer nagy mértékben csökkenti a
beállítási idôket, gyorsabb átállást tesz
lehetôvé, ezáltal hosszab távon jelentôs
költségmegtakarítást eredményez, mi-
közben a minôség egyenletessége is
szinten marad. 

Autódekoráció Mesterfokon volt a
címe a következô elôadásnak, amelynek
elôadója Kiss Lajos, a 2012-es Barcelo-
nai FESPA kiállítás Autóbevonó Kupa
gyôztese volt. Az elôadó természetesen
az autodekoráció, illetve autóbevonás
rejtélyeit osztotta meg a hallgatósággal,
amelyet számos példával is illusztrált az
általa készített munkákból. Közöttük
több reklámdekorációval bevont autót is
láthattunk, de sok, nagyértékû sport
autót, sôt még egy Bentley-t is! Termé-

szetesen Kiss Lajos a FESPA jövô évi
Autóbevonó Nagy Versenyén is részt fog
venni, amelyre Londonban kerül sor.

A záróbeszéd nem is lehetett volna
másé, mint a FESPA-elnök Kovács
Györgyé! Érdemes tudni, hogy mióta
Kovács György tölti be ezen tisztséget, a
FESPA nagy lépéseket tett meg a globali-
zálás felé, és nagy elismerésnek örvend a
szakmán belül. Az elnök jelen elôadásá-
ban a hazai nyomdászok figyelmébe
ajánlotta a Hall of Fame-et, amely egy
egyedülálló lehetôség arra, hogy a ma-
gyar nyomdászok szakmai felkészültsé-
gét nemzetközi szinten is meg- és elis-
merjék. Ezt követôen a közelmúltban tett
bangkoki útjáról mesélt, ahol meglátoga-
tott egy „Print City”-t. Ez egy új elképze-
lés szerint mûködô üzemi park, amelyet
egész pontosan „Sinsakhon Printing
City”-nek hívnak, és amely elsô helyen
áll innovációban, hatékonyságban, szak-
értelemben. A Sinsakhon Printing City
innovációja abban rejlik, hogy egy he-
lyen mindent megteremtettek, amelyre
csak szüksége lehet a nyomdászoknak az
elôkészítéstôl a gyártásig, és arra készül,
hogy Délkelet-Ázsia nyomdai központ-

jává váljon. A Thai állami
szervezetek – Befektetési Fó-
rumok (BOI) és az Állami Ipa-
ri Kamara (IEAT) –, valamint
a helyi szakmai szövetségek is
támogatják a kezdeményezést.

A nyomdász szakma minden terüle-
térôl találhatók képviselôk a „Nyomda-
városban”, így a kutatás-fejlesztéstôl az
alapanyagok beszerzésén át a raktározás-
ig, teljes körû támogatást élveznek az itt
mûködô, üzemelô cégek. Ráadásul a lak-
hatás infrastrukturális feltételei is mesz-
szemenôkig kialakításra kerültek.

A Sinsakhon Printing City egy nagy-
szerû példája az „egységben az erô”-nek,
hiszen ezek a cégek egyesével nem biz-
tos, hogy életképesek maradnának,
együtt viszont meghatározó tényezôk a
világban.

Ezzel véget is ért az idei szitafórum,
amely kapcsán ezúttal is elmondható,
hogy az ott elhangzott valamennyi elô-
adás igen inspiráló volt. Köszönet érte az
elôadóknak, és reméljük, hogy a résztve-
vôk pedig megújult erôvel folytatják a
munkájukat. ■
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A soltvadkerti MikroFlex Repro
flexó-elôkészítéssel, illetve nyomó-
forma-gyártással foglalkozó, szinte
napra pontosan 18 évvel ezelôtt, két-
személyes kisvállalkozásként indult.
Ma Magyarországon elsôként állított
üzembe egy vadonatúj, az Esko és a
DuPont által kifejlesztett HDFlexo-
DigiFlow rendszert, amely a flexó-
elôkészítés és nyomóforma-gyártás
terén a technológia csúcsát jelenti. Az
EU-s támogatással megvalósult beru-
házás karakteres minôségi elôrelépést
jelent a hajlékonyfalú csomagolóanya-
gok gyártásához szükséges klisék
készítésében. Használatával gyakorla-
tilag ofszet-, sôt mélynyomó minôségû
nyomatok érhetôk el, persze hozzátéve
azt is, hogy ehhez a jó minôségû, kar-
bantartott nyomógéppark is elenged-
hetetlen.

Az új rendszer november elején ke-
rült installálásra, ám mielôtt a megren-
delôi kör elôtt debütált volna, elôbb a
MikroFlex Repro csapata – élén Bakai
Imre tulajdonos-ügyvezetôvel – „ösz-
szeszokott” az új rendszerrel, azaz ala-

posan megtanulták és kitapasztalták
a HDFlexo-DigiFlow biztonságos,
üzemszerû kezelését. Alig egy hó-
nap elteltével indulhatott az üzem-
szerû termelés, és az új rendszer
2012. december 6-án élesben mutat-
kozott be a flexónyomdák képvise-
lôinek, mégpedig egy szakmai elô-
adásokkal egybekötött partnertalál-
kozón, amelyet a rendszert szállító
Partners Kft.-vel együtt szerveztek.

A program a MikroFlex Repro
soltvadkerti, igen modern stúdió-
jában tett üzemlátogatással kezdô-
dött. A résztvevô mintegy 40 flexó-
nyomda képviselôje szakmai kalau-
zolás mellett vehette szemügyre az
új rendszert, hallgathatta meg mû-
ködésének lényegét, s nézhette – szó
szerint –nagyító alatt (lásd balra
lent!) a HDFlexo-DigiFlow-val
készült formák árnyalatban gazdag,
hibátlan, lenyûgözôen tiszta és éles
voltát. Ezt követôen a társaság átvo-
nult a közeli Anna Vendéglôbe, amely
a szakmai elôadások – és persze az azt
követô vendéglátás – színhelyéül szol-
gált. 

Elsôként természetesen Bakai Imre
üdvözölte a vendégeket, és rövid
köszöntôjében egyrészt felvázolta az
1994-ben alapított cég történetét, majd
arról beszélt, hogy a flexós szakma
számára elsôsorban a nyomatok minô-

ségének emelése jelenti a piacon
maradás zálogát, illetve további
piacok elérését, és ennek elsô
lépése az, hogy maga a nyomó-
forma a lehetô legkiválóbb le-
gyen. Éppen ezért vállalkozott a
MikroFlex Repro arra, hogy
üzembe állítsa a hajlékonyfalú
csomagolóanyag-gyártás elôké-
szítésében a világ legjobb rend-
szerének, a ma már gyakorlatilag
iparági sztenderdnek minôsülô
HDFlexo-DigiFlow megoldását.
Ezután átadta a szót Ratkovics
Péternek, a Partners Kft. tulajdo-
nos-ügyvezetôjének, aki köszöne-
tét fejezte ki a MikroFlexnek,
amiért ezekben a válságos idôk-
ben vállalkozott a fejlesztésre, és
ezáltal lehetôvé vált, hogy üzem-
be álljon Magyarország elsô
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vadonatúj HDFlexo-DigiFlow rend-
szere. Azonban Ratkovics Péter sem
szaporította, hanem átadta a szót a
rendszer fejlesztésében résztvevô két
cég képviselôjének: a DuPont részérôl
Alexander Gantchevnek, illetve az
Esko kelet-közép-európai értékesítési
menedzserének, Jana Blazickovának.

Mindkét elôadó igen átfogó és rész-
letes elôadásban mutatta be a fejlesz-
tés hátterét, illetve azt, hogy az annak
eredményéül kikristályosodott
HDFlexo-DigiFlow rendszer milyen
forradalmi minôségi változást jelent a
hajlékonyfalú flexónyomtatás elôké-
szítésében, és ennek folyományaként
természetesen magában a nyomtatás-
ban. Anélkül, hogy elmélyülnék a
részletekben – erre sokkal illetékesebb
a hazai forgalmazó, a Partners –, csak
a leglényegesebb tényekre fókuszálva,
röviden ismertetném a két elôadás
lényeget. Nos, a flexónyomatok minô-
ségében meghatározó szerepet játszik

a pontok formája és mérete,
a festék terülése és denzitása, valamint
az alkalmazható felbontás.

A HDFlexo-DigiFlow egy olyan
rendszer, amely ezeket, a nyomat mi-
nôségét alapvetôen meghatározó para-
métereket optimalizálja, ezáltal a
lehetô legmagasabb minôséget produ-
kálja. A DuPont fejlesztésû DigiFlow
hibridpont-technológiájának eredmé-
nyeként a pontok kör alakúak, a speci-
ális Esko-rácsozásnak köszönhetôen
pedig akár mindössze 6 mikronosak is
lehetnek. A festékpöttyök egymástól
elhelyezkedô távolsága azonos, a fes-
tékdenzitás az ideális 1,6–1,7 közötti
értéken mozog, a 4000 dpi-s felbon-
tásnak köszönhetôen pedig a nyomat
rácssûrûsége elérheti akár a 100 vo-
nal/cm-t is!

Mindennek köszönhetôen a HD-
Flexo a következô öt területen jelent
kimagasló megoldást: a flexórozetta
eltûnik, tökéletes a képkontraszt és
nagyon tiszta a nyomatkép vonalas

grafikánál is,
az átmenetek
nullára való
kifuttatása (ez
a különbözô
pontméretek
együttes al-
kalmazásának
eredménye), a
pontátkötések
megszûnnek,
illetve megnö-
vekedett a fes-

tékterülés, amely fôleg a flekk-nyom-
tatásnál igen lényeges.

Az Esko egyébként 1995-ben kezd-
te meg a DuPont Cyrel CDI-berende-
zések értékesítését, és mára több mint
2000 ilyen gépet installáltak világszer-
te, és ebbôl 500 – közöttük a Mikro-
Flex Reprónál üzembeállított – HD-
Flexóval felszerelt. Az Esko 2011-ben
megalapította a HDFlexo Certified
tanúsítást is, amely a magas minôségi
megfelelôséget igazolja, és megléte
üzleti elônyként jelentkezik a techno-
lógiát használóknál, ugyanis a nagy
brandek szívesen választanak olyan
céget, amely rendelkezik ezzel. Hogy
miért, arra – többek között – a követ-
kezô kutatási eredmény ad választ: a
vásárlók 70 százaléka a pult elôtt, alig
5 másodperc alatt dönti el, melyik ter-
méket veszi meg. És választásában
kimagasló szerepe van a csomagolás
minôségének… ■

Ilona
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A 2012. no-
vember 29–30-

án, Celldömölkön
megtartott konfe-
rencia hagyomá-
nyosan a házigaz-
dák, jelen esetben
az Antók Nyomda
üdvözlôjével és
bemutatkozásával
kezdôdött. 

Hochbaum Pál
ügyvezetô igaz-
gató, aki koráb-
ban, mint az
AGFA magyaror-
szági képviseleté-
nek vezetôje több rendezvényünkön is
szerepet vállalt, most új területrôl, a
nyomdaüzemek oldaláról mutatkozott
be. Többen meg is jegyezték, hogy
„akasztják a hóhért”, azaz lássuk, mit
tud mondani a szakmai közönségnek
egy kiváló kereskedôként megismert
kolléga a pálya másik oldalán állva?
Nos, ismét kiderült: aki beszállítóként
jó teljesítményre képes, az a másik ol-
dalon is megállja a helyét! Ebben per-
sze az is benne van, hogy képes olyan
kulcsszereplôket maga mellé állítani,
akikkel a feladatokat megosztva, csa-
patmunkában lehet az eredményekért
küzdeni. 

Így aztán örömmel üdvözöltük im-
már az Antók Nyomda képviseletében
Dänhardt Jens kollégánkat, a vezetôi
csapat másik tagját, a nyomda mûsza-
ki igazgatóját, aki a nyomdát bemutató
elôadásában többször is hivatkozott a
partnerségre és a csapatmunka fontos-
ságára. 

Az Antók Nyomdaipari Kft. 1994-
ben alakult Celldömölkön a Roto
Smeets Group N.V. holland nyomda-
ipari csoport magyarországi leányvál-
lalataként. A Roto Smeets Group
nyomtatott és multimédia termékek

elôállításával fog-
lalkozó vállalatok szervezete, amely
piacvezetô Hollandiában, és Európa öt
legnagyobb független nyomdaipari
vállalkozásai közé tartozik. A cég
nagy hangsúlyt fektet az innovatív
nyomtatási technológiák alkalmazásá-
ra, a környezettudatos és fenntartható
mûködés biztosítására.

Rugalmasan variálható négyszínes
Heat-set ofszet gépparkkal rendelkez-
nek, és ennek köszönhetôen igen szé-
les választékú nyomdai késztermékek
nyomtatására képesek A5-ös 8 oldaltól
akár A2-es 8 oldalig. Felkészültek az
egyedi igényeknek megfelelô, külön-
bözô méret- és oldalszám-variációk,
hajtott, ragasztott és tûzött kivitelben
történô elkészítésére, 36–120 gram-
mos papírokon, és a gyors nyomdai
átfutásra egész nagy példányszámok-
nál is. A fôbb termékeik a különbözô
szórólapok, reklámújságok, kereske-
delmi jellegû nyomtatványok, reklám-
anyagok, információs füzetek, regio-
nális heti- és havilapok, valamint
egyéb kiadványok.

A nyomógépparkot mindenekelôtt a
Heat-set rotációsok és az ehhez kap-
csolódó kötészeti gépek alkotják, a

nyomólemezeket
pedig a saját CtP
üzemrész biztosítja.

A nyomógéppark
érdekessége, hogy
mindhárom nagy
európai gépszállító
gépei megtalálható-
ak benne. A 2 db,
Heidelberg Harris
M600, amelynek
különlegessége,

hogy egyedi módon egymás fölé van
építve, így nagyon variábilisan alkal-
mazható az álló A4/2 oldaltól A4/32
oldalig hajtott, gerincragasztott termé-
kekhez.

A Polyman-45 géppel álló szûkített
A4/2 oldaltól A4/32 oldalig lehet haj-
tott, gerincragasztott vagy tûzött kiad-
ványokat gyártani. 

A KBA-S80 géppel fekvô és álló
formátumú szûkített A4/2 oldaltól
A4/32 oldalig lehet hajtott, gerincra-
gasztott vagy tûzött kiadványokat
gyártani.

Nagyteljesítményû nyomógépek
lemezigényét Kodak Prinergy munka-
folyamat-vezérlôvel irányított 2 darab
Creo Trendsetter VLF CtP biztosítja és
a munkákról Kodak Matchprint Inkjet
rendszeren készülnek digitális szín- és
layout proofok.

A nyomda ugyan Celldömölkön
üzemel, és munkáinak döntô része
osztrák és német megrendelôknek ké-
szülô export, de ennek ellenére Buda-
pesten is fenntartanak egy kreatív iro-
dát. Ám az is hamar kiderült, hogy az
Antók Nyomda is a kis magyar való-
ság része: hiába a tekintélyes külföldi
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tulajdonos, a jónak mondható géppark stb., semmivel sem
kevésbé rögös nekik sem a pálya, mint bármelyik másik rotáci-
ós nyomdának. Jellemzô a mai hazai viszonyokra, hogy olyan
apró tételek is fontossá válhatnak – vagy hajszálnyi elônyt je-
lenthetnek –, mint a határ közelsége, hisz például a teherforga-
lom terheinek várható módosításai miatt a minél rövidebb hazai
szakasz az export kiszállításoknál sok tízezres megtakarítást je-
lenthet. És az is hamar beigazolódott, hogy a kitörési pont min-
denek elôtt a külpiacokra történô szállítás. Közhely, hogy ex-
portot csak a célpiacokon használt nyelveket beszélve lehet/ér-
demes/szabad vállalni. Most kiderült, hogy ennek még vannak
árnyalatai! Az osztrák piacról exporthoz jutni lehet német nyelv-
tudással, de egy „echte osztrák” iránt azért nagyobb a bizalom!

A nyomtató szimpóziumon természetesen további szakmai
elôadások is elhangzottak. Kedvcsinálónak álljon az alábbiak-
ban, hogy ki mindenki beszélt és mirôl. Az elôadások hang-
anyaga egyébként hozzáférhetô a www.mgonline.hu oldalon.

Szóval, a következô elôadásokról maradtak le mindazok,
akik nem vettek részt az egyesület által Celldömölkön megren-
dezésre került konferencián:

– Turányi Károly (Jura Trade):
Fix és változó információk nyomtatása egy menetben
– Gyenes András (Müller Martini/Ryobi):
Második generáció a LED UV nyomtatásban 
– Ezt követôen jómagam (Pesti Sándor)ismertettem egy kör-

nyezetvédelmi tárgyú kutatás eredményeit: „Ez a papír nem az
a papír”, avagy az újrapapírok megítélése címmel

– Menyhárt Imre (SunChemical):
Migrációmentes festékek, igények és lehetôségek
– Mohor Balázs (manroland Magyarország): Versenyben 
– Nagy Ákos (HP Magyarország):
Letisztul a kép, fél évvel a drupa után: a HP Indigó újdonságai
– Szakács József (IKB Leasing):
Finanszírozási tendenciák az IKB Leasing megítélése szerint
Csak ajánlani tudom az elôadások meghallgatását! ■

PS

P rP r o g r a m a j á n l ó :o g r a m a j á n l ó :

A. D. P. K, azaz
Analóg & Digital Printing,

Prepress Konferencia
Visegrád, 2013. február 21–22.

Témakörök: termelési/gyártási folyamatok, ezek hatékony-
sága, adminisztrációja; ügyfélkapcsolat és jóváhagyási
folyamatok elektronikus kezelése; valós önköltségek, selej-
tek; QR, datamatrix kódok alkalmazása; honlap-tipográfia. 

Flexókonferencia
Tiszaújváros + Újszentmargita,

2013. március 7–8.

A szokásos flexókonferenciára ezúttal Tiszaújvárosban és
Újszentmargitán (Polgár közelében van) kerül sor. A két fô
házigazda a CNI és az F-M Pack lesz, de folyamatban van
még más üzemlátogatás megszervezése is.
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Beruházások, fejlesztések okosan… (5.)
Teljesítményrobbanás – Jumbo

Folytatjuk és egyúttal a végére is érünk a Jumbo kategória
újdonságainak bemutatását.

Ott tartottunk tehát, hogy a KBA legújabb generációs hajto-
gatómûveiben az új pneumatikus szalagfeszítô-rendszerek
drasztikusan csökkentik a szalagok kopását és a karbantartási
költségeket. 

KBA ROLLERTRONIC MINDEN GÉPTÍPUSHOZ

Konstans nyomtatási feltételeket, csekélyebb karbantartási
idôt és ráfordítást, valamint nagyobb gazdaságosságot tesz le-
hetôvé a csak a KBA által ajánlott automatizált hengerzárás, a
RollerTronic, amelyet a jövôben minden C-sorozatban alkal-
mazni fognak. Optimálisan elhelyezett hengerek biztosítják az
egyenletes festék-
felhordást teljes
szélességben. A
hengerkopás a Rol-
lerTronic-kal erô-
sen csökken, és a
drága gumizási
ciklusok jelentôsen
meghosszabbod-
nak. A keresztben
vagy egyenetlenül
zárt hengereket a
KBA RollerTronic
hatékonyan elôzi
meg.

TELJESÍTMÉNY EGY IGÉNYES PIAC SZÁMÁRA

Magas folyamatos nyomtatási teljesítmények, gyakorlatra
orientált automatizálás a gyors munkaváltáshoz csekély maku-
latúrával, kevesebb kezelési és karbantartási ráfordítással, vala-
mint a kíméletes energiafelhasználás az új KBA C-sorozat is-
mertetôjegyei az akcidens tekercsnyomtatásban. Végeredmény-
ben ez vezet a jelentôsen nagyobb gazdaságossághoz és cseké-
lyebb példányszám-költségekhez az árérzékeny piacokon.

CSÚCSTULAJDONSÁGOK RÖVIDEN:

C32-C80 (álló formátum):
• Max. 50 000 fordulat/h (max. 17 m/s pályasebesség)
• Innovatív kétmotoros meghajtási koncepció a
nyomóegységekben

• Minimalizált feszítôcsatorna a kisebb papírfelhasználásért
és a nagyobb formátum-flexibilitásért

• Teljesen automata lemezcsere
• KBA RollerTronic automatikus hengerzárás a csekélyebb 
karbantartásért és a minôség állandó magas szinten 
tartásáért

• Legújabb generációs filmfestékezômû az egyenletes 
festékfelhordásért

• Repülô csapágyazású fordítórudak és hajtogatótölcsér az 
optimális hozzáférhetôséghez

• Automatikusan átállítható hajtogatómû P5 minden fontos 
termelési variációhoz

• Új, pneumatikus szalagfeszítô-rendszer a csekélyebb 
szalagkopáshoz és új termékszabályozás a pontos 
hajtogatási eredményhez

• Változtatható formátumú V5 greiferes hajtogatómû az álló 
és fekvô formátumok feldolgozásához

• Modern MLC-vezérlési technológia KBA LogoTronic 
intelligens elôbeállítási rendszerrel

• Munkakezelés KBA LogoTronicon keresztül

C32 SG – C56 SG (fekvô formátum):
• 60 000 fordulat/óra a nagy termelékenységért és 
gazdaságosságért

• A felszereltség nagymértékben azonos a C32-C80-nal ■

Forrás: KBA Report 1/2012,
Marc Decker
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A hajtogatómûben egy pneumatikus feszítôrendszer gondoskodik a
konstans szalagfeszítésrôl és jelentôsen csekélyebb szalagkopásról

Az automatizált KBA RollerTronic lemez-
zárással minden festékezôhenger két per-
cen belül gombnyomásra automatikusan
finombeállítható a vezérlôpulton



Ez tényleg egy tündérmese. Tudjátok,
egy olyan viktoriánus, mint a gazdag
Sarah Crewe története, aki egyébként a
lovaskapitány lánya, de kiteszik az in-
ternátusból, mert elfogyott a búr hábo-
rúba vonult apa által letétbe helyezett
pénz. Az apának nyoma vész. Azt hiszik,
hogy elesett. Képbe kerül az öreg Vik-
tória királynô is, és a végén minden
rendbe jön. Csak az apa marad légnyo-
másos. A megfilmesítésben Shirley
Temple játszotta a Kis hercegnôt. Nem
mondom, megható volt. 

Aztán olvasom az egyik országos ter-
jesztésû, de lokális színezetû hetila-
punkban, hogy a „zemberekbankja”
már nemcsak az övék, hanem a vállal-
kozóké is, és csak úgy dönti a bôségsza-
rujából a vállalkozóifolyószámla- és
egyéb hiteleit, hogy a fellendülôben
lévô magyar gazdaság és annak kis- és
középvállalati szektora hitelben folyó
Kánaán lesz, ha nem fullad bele. To-
vább olvasván a +-os, illetve „három-
szöges cikket”, két szám szúrt szemet. A
nyilatkozó még azt is elmondta, hogy a
KKV szektor termeli a GDP 30–35
százalékát, és foglalkoztatja a munka-
erô 50–55 százalékát. A számok szerin-
tem nem, de az arányok stimmelnek.
Utánanéztem a KSH-ban. Elég hosszú
pr-cikk. Szemem nem maradt szárazon.
Mint a régi szép idôkben, mármint,

ahogy 2009 elôtt volt. A gazdaságban
forrásszûke, a bankoknál meg a lóvé
van. Fedezet az ugye nincs, amirôl a
bank egyébként tud is. Ilyenkor avat-
kozik közbe egy gazdasági szakpoliti-
kusban reinkarnálódott Viktória király-
nô. Nézzük csak a mi iparunkat, ame-
lyet abszolút a KKV-szektor határoz
meg: eszközállomány értéktelen, vagy
lízingelt, vagy pályázott. Az ingatlan
szintén bérlemény, vagy jelzálog terheli
már, vagy pályázott. Jó esetben maga-
sabb a kintlévôség, mint az adósság.
Na már most, fedezet nem szükséges:
elég az úri becsületszó vagy a kezesség-
vállalás. Ez az igazi tündérmese. Aztán
belép a képbe az emlékezet (koromnál
fogva már és még lehetnek emlékeim).
Néhány éve a Széchényi-kártya volt a
jolly joker. Azoknak, akik nem ismerik:
egy szinte automatikusan megkapható
folyószámlahitelhez kapcsolódó bank-
kártyáról van szó, amely egy nem túl-
zottan eladósodott, tipikus árbevétellel
rendelkezô KKV több mint egy havi mû-
ködését volt képes finanszírozni. Ez az
elméleti finanszírozási ráta 2008 végé-
tôl, azaz a nyomdák többségének árbe-
vétel-csökkenésétôl kezdve fajlagosan
egyre nôtt. És ekkor kezdôdtek a bajok.
A bank az alacsony számlaforgalomra
való tekintettel elkezdte felmondani a
szerzôdéseket, amivel felgyorsította
ezeknek a jellemzôen kis nyomdáknak
az agóniáját, amelyek saját bevallásuk
szerint egyébként sem lettek volna ké-

pesek az eredeti határidôre visszapó-
tolni a felvett pénzt.  Voltak olyanok
is, akik visszavitték ingjüket, gatyáju-
kat, sôt a házukat is. Ôk voltak keve-
sebben. Sokan éltek a hitelgaranciá-
val, azaz a bukta nagy részét vállalta az
rt., és egy bizonyos résszel meg egysze-
rûen adósok maradtak, ha ugyan
vagyontalanul, de megszemélyesíthetô-
en. Persze, olyanok is voltak, akik egy-
szerûen kicsekkoltak a rendszerbôl, és
„földönfutóként” valahol egy tanyasi
istállóban bejelentve tengetik életüket.
Már a luxuslimuzint is lecserélték egy
bôrüléses SUV-ra, hogy mégse lógja-
nak ki a közegbôl.

Végül megint csak azok a rabló ban-
kok nem akarnak egy rosszul, szinte
reménytelenül rossz hatékonysággal
mûködô gazdaságot finanszírozni. Lásd
a már említett számarányokat: a GDP
30–35 százalékát termeli meg a munka-
erô 50–55 százaléka – mintha faekével
szántanának, és gôzgéppel termelnének.
Valami nem stimmel. Vagy a gépgyár-
tók, akik tényleg sok gépet adtak el, de
mégsem adtak el eleget, így nem olyant
és nem oda, ahová kellett volna? Lehet,
hogy százfogú barátom tényleg jogosan
ôrjöng és jogosan keresi vélt vagy valós
igazát. Szerencsére vannak még igazi
bankok, és gondolom, valamiféle igazi
garanciáik is. Alig várom, hogy konszo-
lidálhassak egy aranyszívû, önzetlen
honfiúi lelkesedéstôl duzzadó keblû
magyar bankot. ■

Spartvis

Nem rendezik meg a 2013. április 10–12. között tervezett
digi:media szakvásárt. A nemzetközi beszállítói ipar ugyan
kifejezetten üdvözölte a kereskedelmi kiadványok és a digitális
nyomtatás szakvásári koncepcióját, de mégsem vállalt az ágaza-
tot kielégítô mértékben tükrözô szerepet a lebonyolításban.

A „Tartalom találkozik a technikával és találkozik az üzlet-
tel” jelmondat jegyében vágott neki a digi:media 2011 a médiát
átfogó, valamennyi médiacsatornára kiterjedô kommunikáció
lefedésének és ezzel a teljes workflow megszólításának, bele-
értve minden ehhez kapcsolódó célcsoportot is. Fôként a tar-
talom, a technikai, valamint az üzleti oldal összefogása, továbbá
a szakvásár és a kongresszusi program összefogó jellege alapoz-
ta meg a digi:media szakvásárt és annak 2011-es sikerét.

„Az a döntés, hogy lemondjuk a digi:media 2013 szakvásárt,
nem volt könnyû egyikünknek sem. Mindazonáltal az eddig be-
érkezett jelentkezések tükrében – és mivel a standfoglalások

tekintetében nem várható gyökeres változás –
most kellett meghúznunk a vészféket” – fejtet-

te ki Manuel Mataré a Messe Düsseldorf megfontolásait. „Part-
nereink kifejezetten élénk szerepvállalása tükrében is alaposan
mérlegeltük a mindkét megoldás mellett szóló érveket” – folytat-
ta Manuel Mataré. „Egy viszont biztos: a Messe Düsseldorf
vásártársaság mindig is megbízható és felelôsségteljes partnere
volt és az is lesz az iparági vállalatoknak. Ezzel kapcsolatban az
is fontos volt számunkra, hogy a már bejelentkezett kiállítóknak
biztosítsuk a tervezhetôséget, és ne szembesítsük a vállalatokat
a rövid távú döntésekkel.”

A digi:media 2013 szakvásárt tehát nem a bevált koncepció-
nak megfelelôen rendezik meg. Mindazonáltal az együttmûködô
partnerekkel folytatott párbeszéd keretében záros határidôn be-
lül megvizsgálják a szervezôk annak lehetôségét, hogy a tarta-
lomra vonatkozó elemek egyes részeit a jövôben változatlan for-
mában meg lehet-e valósítani Düsseldorfban. ■

digi:media 2013 sajtóosztály
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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

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

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

– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)

– Tamponok, klisék, se-  
gédanyagok

– RUCO tampon- és szi-
tafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés

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

TAMPON-MIX Kft.
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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

Melegfóliázás
UV-lakkozás

Stancolás
Gépi dobozragasztás
Bevontdoboz-gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

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

KKellemes ünnepekellemes ünnepeketet
kíván az ágazatkíván az ágazat

nynyomdagépszállítója,omdagépszállítója,
az Ifjúsági az Ifjúsági TTeher!eher!

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
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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

MIMI NÔSÉG + JÓ ÁRNÔSÉG + JÓ ÁR =
PP apír  Papír  P artnerartner,, már 20. éve
1107 Budapest, Száva u. 9.

melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Címkearanyozás
Dombornyomás

Ritzelés-stancolás

Kis Géza
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔

KKönyvkötô Kft .Könyvkötô Kft .
Továbbra is várjuk szerettel.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

E-mail: info@konyvkotokft.hu
Weboldal: www.konyvkotokft.hu

Kellemes karácsonyt,
és sokkal boldogabb,

eredményekben gazdagabb
új évet kívánunk  mindenkinek!

Figyelem!
Ólombetûk (18 és 24 pon-
tos, egy törzsön), valamint

32 pontos VERZÁL betûk
eladók.

Érd.: 33-13-092

Eladó:
• B2 PO2 Planéta Brillant
(ofszet,felújítva)

• B2 Viktória 820 
perforáláshoz, stancoláshoz

• Risograph sokszorosító
• AKK 56 fényképezô-, 
másológép

• Kisipari könyvkötôprés
• Poligraph hajtogatógép
• Montírasztal
Érdeklôdni: +36 30 92 95 347
pannonprint@pannonprint.hu



Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 2013

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

Megjelenés 2013-ben:
cca. három hetente

(kéziratzárás)

január 28. (01.18.)
február 19. (02.08.)
március 14. (03.04.)

április 8.(03.29.)
április 29. (04.19.)
május 17. (05.07.)
június 10. (05. 31.)
július 1. (06. 21.)

szeptember 11. (08.31.)
október 3. (09.23.)
október 25. (10.15.)

november 15. (11.05.)
december 13. (12.03.)

Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô

10. nap

Megjelenik:
3000 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–7 alkalom:   –10%
8–10 alkalom: –15%
11–13 alkalom: –20%

FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944

E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

Olvasótábor:

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2013-ban is!




