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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Kívánunk minden Olvasónknak
szeretetteljes karácsonyt és vágyai
szerinti jóságokat az új esztendôre!
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„Négykézláb másztam…”
Az ágazati események és feltételek indokolttá tették, hogy idei két utolsó
számunkat összevonjuk. Így jelen PRINTinfo, azaz a 330. az idei év utolsó
lapszáma. Miként azt a 22 évfolyam során, amióta csak megjelenünk tettem,
ilyenkor e helyütt nem saját gondolataimat osztom meg Önökkel. Ezúttal egy
olyan vers kerül ide, amely egyszer már megjelent ugyanitt, ám aktualitása
mélységesen indokolja, hogy ismét felidézzem.
Korsós Ilona

József Attila: Az Isten itt ált a hátam mögött…
Az Isten itt ált 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.
Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy 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. szeptember–október

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
• Kiadóvezetô-fôszerkesztô: Korsós Ilona • Hirdetésfelvétel, felvilágosítás a PRINTinfónál
(szerkesztôségi órák: 8–9 óra között): +36 1 226-1944 • Megjelenik: cca. 3 hetente, 2 500 példányban
• Szedés-tördelés: PRINTinfo • Korrektor: Fakesz • Levilágítás CtP-re: Pauker Holding
• Nyomdai munkák: Pauker Nyomda (F.v.: Vértes Gábor) • Papír: Papyrus Hungária (LuxoSamt 100 g/m2 mûnyomó)
• ISSN: 417–4804 • Nyilvántartási szám: 163/0398/2/2010.
A lapban megjelent írások a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. • A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!
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„Intim, de nagyon VIP” – Hollókô

Menedzserkonferencia 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–9. oldal
…Az elôadások alapvetôen két témával foglalkoztak: az egyik az oktatás,
illetve szakmai utánpótlás kérdése volt, a másik pedig a marketing. Ezen
belül fôként az, hogy milyen lehetôségei vannak, lehetnek az egyes nyomdáknak saját magukat, mint brandet felépíteni, és ezt miként hasznosíthatják az üzleti életben. Ehhez szorosan hozzátartozik az is, hogy a nyomdaipar, a nyomtatott termékek társadalmi megítélésének pozitív megváltoztatására is szükség van, mert ez elemi érdeke az iparágnak…

Díjátadó és „Zöld”
minikonferencia

Élménybeszámoló – így is, úgy is

Cég info

LabelExpo Europe 2017

GPwA 2017

…látványos standok, rengeteg gép,
emberáradat. Érdeklôdô arcok…

…az elmúlt hét év
tapasztalatai azt
mutatják, hogy évrôl
évre egyre több cég ismeri fel az iparág „zöld imázsának”…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11–14. oldal

Köz info

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15–17. oldal

Interjú Szabadics Lászlóval . . . 23–26. oldal

Scroll info
Sarj info

Ezt is tudja…! . . . . . . . . . . . 27. oldal

Pókertôl a nyomdáig

Vértes Dani

Innováció és díjözön

…A vállalat idén számtalan
olyan, díjat is elnyerô fejlesztést
vezetett be a piacra világszerte…

„…Én pedig nyilván nem vagyok egy
könnyû „gyerek”, de mivel közben mindig egyetemre is jártam, belefért, hogy
pókerezzek, amiben meglehetôsen
sikeres is voltam…”

Beszámoló . . . . . . .18–19. oldal

Interjú . . . . . . . . . . . . . . . . 28–29. oldal

Ami volt, ami van, és ami lesz

A partners komplett
csomagolós megoldásai
„…A technológia már évek óta
adott, bár folyamatosan fejlôdik.
Az elterjedését idáig nem is annyira a rendszerek ára, hanem a
vállalkozásvezetôk szemléletmódja
és félelmei akadályozták…”
Interjú Ratkovics Péterrel . . . . . . . . . . . . . . . . .19–20. oldal
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BOBST – hazai
szemszögbôl
„…a hazai megrendelôi kör határozottan
igényesedik, a hazai nyomdák pedig képesek
ezeket az elvárásokat teljesíteni…”

Xerox 2017

Cég info

„…tyúk meg a tojás helyzet, de…”

Cég info

Print + Finishing 2017

„…magam
meglátásai
szerint tegyek néhány teljesen egyértelmû megállapítást a fentebb említett tanulmány alapján.
Fontos azonban megjegyeznem, hogy ezek mindegyikét szem
elôtt tartva érhetô csak el eredmény…”

Cég info

Beszámoló . . . . . . . . . 22–23. oldal

Köz info

PNYME-aktualitások

iarigai tisztújítás – beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. oldal
Programok 2018 – felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. oldal

Cég info

Horizon
Finishing First 2017

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. oldal
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Intim, de nagyon VIP – Hollókô

Menedzserkonferencia 2017

A Nyomda- és Papíripari Szövetség
szokásos ôszi menedzserkonferenciáját
ezúttal 2017. október 26-án rendezte
meg, a helyszín pedig Hollókô volt, a
nemrégiben átadott Castellum Wellnes
Hotelben.
A résztvevôk létszáma ugyan elmaradt
a szokásostól, ám maga a rendezvény
egésze mind tartalmában, mind hangulatában, mind érdemiségében nagyon
sikeres volt. Sôt, nem esem túlzásba
akkor sem, ha kijelentem: a konferenciának minden tekintetben jót tett a kvázi
„családias” létszám, merthogy emiatt
sokkal kevésbé volt formális, ám annál
inkább interaktív. Az elôadások jószerint
egyike sem a klasszikus „meghallgatom
az elôadót, megtapsolom, azután jöhet a
következô” jegyében zajlott, hanem az
adott témákhoz azonnali hozzászólások
születtek, és egy-egy téma kapcsán
rendre amolyan brainstorming alakult ki.
Ráadásul az iparág olyan szereplôi voltak jelen, akiknek a saját,
illetve cégük boldogulása és jövôje mellett a szakma egészéé is
szívügyük, az ágazati kollektív
felelôsségvállalás pedig evidencia
számukra.
Azt gondolom, hogy a mostani
menedzserkonferencia jellegét nagyon pontosan fogalmazta meg dr.
Peller Katalin, a szövetség ügyve-
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zetô igazgatója, amikor a következôképpen jellemezte: „ez egy intim, de nagyon
VIP konferencia”.
Az elôadások alapvetôen két témával
foglalkoztak: az egyik az oktatás, illetve
szakmai utánpótlás kérdése volt, a másik
pedig a marketing. Ezen belül fôként az,
hogy milyen lehetôségei vannak, lehetnek az egyes nyomdáknak saját magukat,
mint brandet felépíteni, és ezt miként
hasznosíthatják az üzleti életben. Ehhez
szorosan hozzátartozik az is, hogy a
nyomdaipar, a nyomtatott termékek társadalmi megítélésének pozitív megváltoztatására is szükség van, mert ez elemi
érdeke az iparágnak. Ahogy dr. Horváth
Csaba, a szövetség elnöke rövid köszöntôjében fogalmazott: „Az ágazat egészének »dolga« bebizonyítani, hogy a nyomtatott termék egyrészt nem »szemét«,
vagyis messze nem környezetkárosító,
ahogy azt a közvélekedés tartja. Másrészt

mára már számos kutatás és tanulmány
is bebizonyította, hogy az egyik leghatékonyabb kommunikációs csatorna, és
kihagyhatatlan eleme a cross-médiás
megoldásoknak is. Hogy mindezt képesek
legyünk a társadalomi szinten széles körben tudatosítani – beleértve a meglévô és
a potenciális megrendelôket is – közösen,
összefogva kell tennünk érte. Együtt
vagyunk erôsebbek!”
A rendezvénynek természetesen kísérô
programja is volt: az érdeklôdôk – mindenki! – a Zsiga Róbert által létrehozott
Kézmûves Nyomdamûhelyben tettek
látogatást, amely Hollókô világörökséghez tartozó ófalu részén található. A
Kézmûves Nyomdamûhelyt öt évvel
ezelôtt Zsiga Róbert álmodta és alapította meg, és a mai napig ô is mûködteti.
Az induláshoz a nyomdáktól kapott
segítséget: mintegy 600 cég egyenként
1500 forintnyi támogatással járult
hozzá a létrehozásához. Az utóbbi
pár évben már 5–8 ezer látogató
fordult itt meg, és teljes mértékben
önfenntartóvá vált a nyomdaipar
kézmûves múltját interaktív módon bemutató mûhely.
És akkor most következzék a
szövetség ôszi menedzserkonferenciáján elhangzottakról szóló
beszámoló. ➧
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Jól fogalmazott Tolna László a Print
& Publishing legutóbbi számában,
amely szerint: az oktatást illetôen a
szövetség a kampányt immár projektté
emelte, és ilyen formán nagyon komoly energiát – és persze pénzt is –
fordít arra, hogy az ágazat számára
elôbb-utóbb megoldott legyen középés felsôszinten is a szakember-utánpótlás. Közel két évvel ezelôtt kezdtek
el ezzel kiemelten foglalkozni, és azóta számos nagyon konkrét és érdemi
lépést tettek a megvalósítás érdekében. Sôt, Szilágyi Judit személyében
külön oktatási referense is lett az ügynek. Hogy mi minden történt, történik,
illetve milyen jövôbeni elképzelések
és projektek vannak a szakmát sújtó
munkaerôhiány enyhítésére, megoldására, arról a szövetség ügyvezetô
igazgatója, dr. Peller Katalin számolt
be a konferencia résztvevôinek. Mint
elmondta, számos olyan szervezettel –

19 megyei és a budapesti Kormányhivatalok Munkaerô Központjaival, Kereskedelmi Kamarákkal stb. – vették
fel a kapcsolatot, amelyeken keresztül
elérhetôvé válhat az a célcsoport,
amelynek tagjai esetleg a nyomdászat,
mint pálya mellett dönthetnek. És
minden olyan kiállításon is jelen volt a
szövetség, ahol népszerûsíteni lehetett
a szakmát. Ezen tapasztalatok egyértelmûen azt mutatták, hogy a gyerekeknek egyáltalán nincs fogalmuk a
nyomdaiparról, nincs náluk „képben”
ez a szakma, vagy ha mégis, az általában meglehetôsen negatív jelentéstartalommal. A Szilynek, azon belül a
Tótfalusi nyomdaipari szaknak pedig
kifejezetten rossz a megítélése…
Szóval, komoly hendikeppel küzd a
szakma, hogy vonzóvá váljon a továbbtanuló diákok számára. Ugyanakkor jó hír, hogy a Print: a Te jövôd
projektben résztvevô nyomdaipari
cégek már arról számolnak be, hogy
az általános iskolákban való korteskedésüknek van eredménye, és immáron
vissza-vissza hívják ôket, hogy egyegy osztályfônöki óra keretében bemutathassák az iparágat, mint esetlegesen választható pályát. És a nyomdalátogatások iránt is komoly az érdeklôdés: ez idáig már több mint ezer
gyerek vett részt ezeken a programokon. Összességében elmondható,
hogy a különféle szervezetek, illetve
tanintézmények örömmel fogadták a
szövetség kezdeményezését, és egy
erôs bizalom és együttmûködés
alakult ki.
Ugyanakkor kétségtelenül gyenge

láncszeme is van a projektnek, és ez
nem más, mint a Szily Tótfalusi tagozata: mind az oktatás körülményei,
mind az oktatók hozzáállása kontraproduktív hatással bír… Részben érthetô a fásultság, részben nem: hiszen
elemi érdekük, hogy minél több gyerek tanuljon az iskolában…
Hogyha kitartóan és érdemben
történik a korteskedés, akkor eredménye is van! Jó példa erre – ahogy
arról lapunk október 5-én megjelent
328. számában már beszámoltunk –,
hogy a szövetség aktív közremûködésének köszönhetôen 12 év után elôször indult felnôttképzés keretei között idén szeptemberben 30 fôvel a
könyvkötészeti oktatás, sôt egy 10 fôs
gépmesteri képzés is, ráadásul államilag támogatva, azaz a résztvevôk számára ingyenesen!
A nyár folyamán lezajlott a szövetség házon belüli gépmesteri képzése
is, amely ugyan nem biztosít OKJ-s
végzettséget, de nagyon is érdemi
tudáshoz segítette a hallgatókat.
S ugyan egyre több nyomdaipari
cég kapcsolódik a Print: a Te jövôd
immáron nem is kampányhoz, hanem
projekthez, még elkelne több is…
Ráadásul érezhetôen van a korteskedésnek már most is eredménye: ez
alatt a viszonylag rövid idô alatt meglehetôsen ismertté vált a nyomdai pálya, a gyerekek érdeklôdését fel lehet
kelteni, a különféle iskolák és szervezetek nyitottak az együttmûködésre.
„A projektet mindenképpen folytatni kell, mert érdemes” – fejezte be beszámolóját dr. Peller Katalin.

Közinfo

Az oktatás, utánpótlás helyzete itthon…
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A beszámolót követôen jó néhány
hozzászólás, észrevétel hangzott el
arra vonatkozólag, hogy esetleg még
mivel és miként lehetne tovább erôsí-

teni a kedvet a fiatalok körében a
nyomdaipari pálya választása iránt.
Abban minden résztvevô egyetértett,
hogy a szövetség erôfeszítései, és ed-

digi tetttei már óriási elôrelépést jelentenek annak érdekében, hogy mérséklôdjön a munkaerôhiány, illetve legyen
megfelelô szakmai utánpótlás. ▼

…és miként van mindez a tengerentúlon?
A következô elôadásban
a szövetség elnöke, dr. Horváth Csaba számolt be arról, hogy a nyomdaipari
képzés – legyen az középvagy felsôfokú – miként
történik az USA-ban. Hát,
nagyon nem úgy, mint itthon! Amerikában is gond
volt a megfelelô szakmai
utánpótlás biztosításával, de
egyrészrôl kint óriási támogatást kaptak az intézmények a különféle nagy
nyomdaipari beszállítóktól,
illetve nyomdáktól, hogy
képesek legyenek a lehetô legmodernebb feltételeket megteremteni hozzá, másrészt a szakma marketingjét új alapokra helyezték, hogy vonzóvá tegyék a fiatalok számára. Új
elnevezéseket, hívó szavakat kezdtek el használni – például

„A legôsibb szakma…
– nem, nem az, amire
elsôre gondolnak!

nyomtatás helyett grafikai kommunikáció, design, management –, új tantárgyakkal bôvítették a szakmai oktatást –
például 3D, kreatív média, kiterjesztett és virtuális valóság
alkalmazástechnológiája stb. –, és hatékonyan éltek/élnek a
modern kommunikáció valamennyi csatornájával. Összességében az a jellemzô, hogy a nyomdaipari szakmákat öszszekötötték az informatikával is, és ezáltal valóban vonzóbb
lett a fiatalok körében. Kétségtelen, mindennek megvalósításához az ipar széles körû és olyan jellegû támogatására
volt szükség, amelynek köszönhetôen nem csupán a mának,
hanem a jövô számára is képezhetnek szakembereket.
„Itthon is van ehhez lehetôség, még ha nem is olyan szinten, ahogy az USA-ban megvalósult. De van tananyag, vannak pályázati források is, ám az iparágunk akarata és összefogása nélkül nem tud megvalósulni a komplex, hosszú távú
képzési program. Kívülrôl ehhez nem lehet segítségre számítani, magunkra tudunk csak támaszkodni. A szövetség azonban önmagában egyedül nem tudja mindezt véghezvinni,
ezért szükség van/lenne a jelenleginél egy sokkal szélesebb
körû iparági támogatásra” – hangsúlyozta az elnök. ▼

…hanem a marketing!” – vezette fel az ebédet követô szakmai elôadásokat
dr. Peller Katalin, amelyek központi témája a marketing volt, nevezetesen az,
hogy miként tudja/tudná a marketinget a nyomda a saját elônyére fordítani,
illetve milyen lehetôségek vannak arra nézve, hogy erôsítse saját magát, mint
márkát.

Ahogy az STI Petôfi Nyomda csinálja…
A cég képviseletében Kolozsvári György (jobbra) értékesítési igazgató és Tóth Zoltán
(balra) termékfejlesztési vezetô a csomagolásról, a csomagolóanyagokról, mint marketingeszközökrôl tartott egy igen pörgôs elôadást. Ebben a csomagolás evolúciójának bemutatásán
keresztül jutott el napjaink megoldásaihoz, amelyeket alapvetôen három csoportba lehet osztani: smart,
intelligens és aktív. A smart csomagolóanyag tulajdonképpen egy kicsit „megbolondított vagy mókás”
klasszikus csomagolóanyagot takar, míg az intelligens csomagolás a funkcionalitáson túl is képes a
fogyasztót kiszolgálni vagy információval ellátni. Az
aktív csomagolás viszont a passzív funkciókon kívül
aktív funkciókkal is rendelkezik, és kibôvített tartalommal szolgálja a fogyasztót.
Az STI különösen nagy hangsúlyt helyez arra,
hogy partnerei számára (helyett) mindig valami
olyan új és fôleg kreatív csomagolási megoldást
fejlesszen, amire nagyon nehéz lenne nemet mondaniuk. A két elôadó számos gyakorlati példával támasztotta alá az elhangzottakat, és
egyáltalán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a szakemberekbôl álló társaságot is lenyûgözték ezek a már megvalósult csomagolási megoldások. ➧
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Torma Krisztián, a „hello design” ügynökség alapítója volt a következô elôadó. De
mi is tulajdonképpen ez a „hello design”? Nos, ez egy olyan kreatív közösség vagy
platform, ahol a legkülönfélébb mûfajban rendkívül sok dizájner mutatkozik be, akik
között természetesen a nyomdaiparhoz kötôdô tervezôgrafikusok is megtalálhatók.
Kreatív ifjak (és nem ifjak) közössége ez, egy esszenciális hely, ahol mindenki megtalálhatja a számára leginkább adekvát olyan „kreatív személyt”, akinek segítségével jelentôs
mértékben emelheti saját nyomdaipari vállalkozásának „eladhatóságát”, azaz egy erôs
brandet építhet fel cégébôl. Tulajdonképpen ez egy kapcsolati platform, amely segít
összehozni a vonatkozó keresletet a kínálattal, miközben az is célja, hogy folyamatos
képzéssel – például a Print & Paper Workshop – segítsék egymást az érintettek a különféle alapanyagokról és technológiákról szóló információkkal, annak érdekében, hogy a
lehetô legjobb végeredmény születhessen. Erre fôleg azért van szükség, mert az egyik
oldalon a szárnyaló mûvészi fantázia van jelen, a másik oldalon viszont a megvalósíthatóság szakmai, technológiai lehetôségei, és kizárólag e kettô összehangolása a garancia
arra, hogy valóban elérhetôvé váljon a kitûzött cél. ▼

Közinfo

Kreativitás és design

Nyomda, mint márka
A Winkler & Stenzel Reklámügynökség képviseletében Szakács Gusztáv (balra) és Taskó Dániel
(jobbra) tartotta a konferencia utolsó szakmai
elôadását. Ebben arra hívták fel a jelenlévôk figyelmét,
hogy az ügyfeleik számára nemcsak az a fontos és
megtartó erô, ha egy nyomda kifogástalan minôségben
gyártja le a megrendelt termékeket, hanem a mellé
nyújtott szolgáltatásnak is magas színvonalúnak kell
lennie. S míg az elsô elvárásnak, azaz a termékek minôségi követelményeinek a nyomdák általában megfelelnek, a szolgáltatásról azért ez nem mondható el…
Ezzel kapcsolatban Stefan Moritz, a téma kutatószakértôje felmérésében a következôket állapította
meg: „A vállalatok 80 százaléka gondolja úgy, hogy
kiváló értéket, és kiemelkedô felhasználói élményt
nyújtanak. Az ügyfelek 8 százaléka ért egyet ezzel…”
A nyomda képes márkává nemesülni – és ha versenyképes akar maradni, muszáj is neki! –, de ehhez
mind a termék-elôállítást, mind a szolgáltatást egyformán magas szinten kell teljesíteni. Elengedhetetlen, hogy a nyomda
az ügyfél „fejével” is gondolkodjon, és ez alkalmasint egyáltalán nem egyszerû. Ennek oka, hogy míg a gyártás egy
összetartó mérnöki szemlélet, addig a tervezés egy széttartó mûvészi szabadság. E kettôt kell közös platformra hozni,
azaz: megtalálni a probléma megoldását. A dizájner, vagy éppen egy erre szakosodott reklámügynökség tud az a köztes
kapocs, az a kvázi „tolmács” lenni, aki képes erre. Hogy ez mennyire így van, azt szintén számítások támasztják alá: egy
dizájnerre költött 1 százalék 3-4 százalék bevétel-növekedést eredményez… ▼
Ezzel véget is ért a Nyomda- és Papíripari Szövetség szokásos ôszi Menedzserkonferenciájának szakmai programja, ám a társaság nem széledt szét: együtt tettek látogatást a fentebb már említett Kézmûves Nyomdamûhelyben, este pedig a bankettvacsorán
találkoztak. Jövôre pedig folyt. köv… ■
Ilona
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GPwA 2017 – díjátadó és „Zöld” minikonferencia
Az idei évben hetedik alkalommal kerültek átadásra a P&E Mérnök és Nyomdász Kft. – azaz: dr. Endrédy
Ildikó PhD és dr. Schulz Péter – által megálmodott és létrehozott GPwA Zöld díjak. A Magyarországon elsô
és ez idáig egyetlen papír- és nyomdaipari „zöld megmérettetés” ötletét, továbbá az értékelés szempontrendszerét és üzleti modelljét a két alapító dolgozta ki. Elindításához szakmai és erkölcsi támogatást pedig
olyan, az iparágban méltán elismert személyektôl kaptak, mint: dr. Egyed Béla, Fábián Endre, dr. Kardos
György, dr. Patkó István, Schuck István és Szilágyi Tamás. 2011-ben jelent meg az elsô pályázat, mégpedig
két kategóriában – Az Év Zöld Papírkereskedôje, illetve Az Év Zöld Nyomdája –, amelyre akkor mindössze
hat cég jelentkezett. Az idei évben már 22 cég pályázott Zöld díjra, az idôközben Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója kategóriával kibôvített megmérettetésre. 2013 óta már fôvédnöki/támogatói különdíjak is
kiosztásra kerülnek. Összességében az elmúlt hét év tapasztalatai azt mutatják, hogy évrôl évre egyre több
cég ismeri fel az iparág „zöld-imázsának” fontosságát, s vagy részt vesz magán a pályázaton, vagy díjazni
kívánja a maga módján azokat a cégeket, amelyek ilyen formában is deklaráltan elkötelezettek a környezettudatosság iránt.
De térjünk vissza az idei GPwA ünnepélyes díjkiosztójához, illetve az ehhez kapcsolódó, és immár
hagyományos zöld minikonferenciához! A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesülettel közösen szervezett
eseményre 2017. október 17-én került sor a Graphisoft Park Kör Éttermében, a rendezvény fôszponzora
pedig ezúttal a Canon Hungária Kft. volt. A jelenlévô mintegy hatvanfôs társaságot a pályázat egyik gazdája, a P&E Mérnök és Nyomdász Kft. képviseletében dr. Endrédy Ildikó üdvözölte, s köszönte meg mindenkinek a részvételt, illetve a támogatásokat és az együttmûködéseket. Ezt követôen Pesti Sándor, a PNyME
ügyvezetôje beszélt röviden arról, hogy az egyesület számára az elsô pillanattól kezdve miért is volt evidencia, hogy aktívan támogassák a kezdeményezést. Majd következtek a „zöld” minikonferencia elôadásai.

A papír- és nyomdaipar bizony „zöld” – harc a sztereotípiák ellen
Dr. Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezetô igazgatója kezdte
az elôadások sorát, amelyben elsôsorban azt
hangsúlyozta, hogy mivel az emberek hajlamosak – és szeretnek is – sztereotípiákban
gondolkodni, idôrôl idôre „kipécéznek” valamit ennek tárgyául, és egy ideje – sajnos –
ez a papír, illetve ehhez kapcsolódóan a
nyomtatott termékek. A társadalom széles
rétege elôítélettel viselkedik a papírral, illetve a nyomdatermékekkel szemben, amely
elôítéletre a digitális világ – hiszen elemi
gazdasági érdeke – még rá is erôsít. Ez pedig
a nyomdák számára igencsak „fájdalmas”. S
noha az iparág pontosan tudja magáról –
merthogy egzakt tények bizonyítják –, hogy
az ezen a területen használt technológiák,

anyagok és ezen belül természetesen a
nyomathordozók sokkal kisebb mértékben
ártalmasak a környezetre, mint a különféle
digitális eszközök használata, a közvélekedés nagyon nincs tisztában ezzel. Emiatt
nagyon nehezen lehet megváltoztatni a papír-, illetve nyomdaipar iránti negatív megítélést. Ezért is fontos minden olyan kezdeményezés, pályázat, kampány, amely ennek
a negatív elôítéletnek a megváltoztatására
irányul. A GPwA Zöld díj pályázat is ilyen,
és a szövetség is számos olyan projektet
hozott létre, vagy éppen nemzetközi szinten
vett részt benne – Papírmánia, Two Sides,
Print Power stb. –, amelyek elôsegítik, elôsegíthetik a papír- és nyomdaipar méltó
módon pozitív imázsának visszaállítását.
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Az elôadó azt is hangsúlyozta, hogy igazából az ágazat széles körû összefogása elengedhetetlen (lenne) e cél eléréséhez. Mint mondta: „Együtt tudunk csak eredményt elérni, közösen kell(ene) megtalálnunk magunkról azt a kvázi
»pozitív sztereotípiát«, amelyet egyesével is mindenki, ám elsôsorban együttesen fellépve sulykolhatnánk a társadalmi
köztudatba annak érdekében, hogy helyreállítsuk a renoménkat”. ▼

Környezettudatosság
a nyomdaipari beszállítók részérôl
hubergroup, Heidelberg, Canon
Mile Gábor, a
hubergroup Hungary
ügyvezetôje az immáron több mint 250
éves anyavállalat rövid bemutatásával
kezdte mondandóját,
külön felhíva a
figyelmet arra, hogy
a cég fennállása óta
különösen nagy
hangsúlyt helyez a
minôségre, illetve
ezzel párhuzamosan
a környezet védelmére. Majd rátérve az
egyes termékféleségeikre, külön-külön is bemutatta, hogy ez a gyártás
során, illetve magukat a termékeket illetôen miként valósul meg. Az új generációs festékeik
például már teljes mértékben kobalt- és ásványiolaj-mentesek, és valamennyi termékük többféle és
igen szigorú környezetvédelmi tanúsítással rendelkezik. Termékfejlesztéseiknél egy jó ideje már
szempont az újrahasznosíthatóság, valamint a
gyártás közbeni energiafelhasználás további csökkentése. A hubergroup egyébként tagja a Healty
Printing szövetségnek is, amelynek küldetése:
egészséges nyomtatás az emberek, a gazdaság és a
környezet számára.
„Támogatjuk a fenntartható világot” – mondta
mintegy elôadása összegzéseként zárszavául Mile
Gábor. ➧
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A következô három elôadásban a fent említett
cégek hazai képviseletének ügyvezetôje, illetve vezetô
munkatársai osztották meg azokat a tényeket és
információkat, amelyek ékes bizonyítékai az adott
vállalat környezettudatosságának.

Mester Miklós a Heidelberg Magyarország
képviseletében a nyomdagépgyár környezettudatosságáról, illetve a környezetvédelem érdekében
tett lépéseirôl tartott egy
tartalmában érdemi, stílusában lazának mondható
elôadást. Elôadását ô is
az anyavállalat, illetve a
cég filozófiájának rövid
bemutatásával kezdte,
majd részletesen is bemutatta, hogy milyen
felépítettségben és hogyan tartják szem elôtt a
környezettudatosságot, és
ez miként jelenik meg az általuk gyártott nyomógépeknél. Mint mondta: „a Heidelbergnél a környezettel kapcsolatos aktivitás a szervezeti struktúrában is
tisztán észrevehetô, és a környezetvédelmi irányelvek meghatározzák a feladatokat. A környezetvédelmi irányelvek – CO2-semlegesség, ökológiai
nyomtatás, károsanyag-kibocsátás-csökkentés stb. –
külön egységet képeznek, és az ezzel kapcsolatos
feladatokat az ECO Working Group készíti elô és
koordinálja. Majd miután az ECO Council meghozza a vonatkozó döntéseket, végre is hajtja”.
Végezetül pedig a következôképpen fogalmazott
Mester Miklós: „Ha mindenki csak a maga környezetére figyel és ügyel, és ott e téren rendet is rak,
akkor a világ is rendben lesz.” ➧
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Szalai István, a Canon Hungária kereskedelmi célú nyomtatásüzletág-igazgatója
elôadása két részbôl állt. Az elsô részben beszámolt a Canon Production Business
Days elnevezésû, hagyományosan a Poing-i bemutatócsarnokban nemrégen tartott
rendezvényérôl. Ezen 16 partnercégével közösen – köztük finishing megoldásokat
szállító olyan céggel, mint a Horizon – egy elképzelt kampányon, ebbôl kifolyólag
egy igen átfogó termékpalettán keresztül ismertette a résztvevôkkel a Canon digitális berendezései, megoldásai, szolgáltatásai nyújtotta lehetôségeket. És ennek keretei
között igen nagy hangsúlyt kaptak a klasszikus nyomdatermékeken kívül a csomagolóipar, a belsôépítészet, valamint az eladáshelyi reklámeszközök, továbbá a
különféle promóciós anyagok gyártásával foglalkozók számára kínált megoldások
bemutatása.
Az elôadás második részében Szalai István a Canon „Action for Green” elnevezésû környezetvédelmi akciójáról, az ezzel kapcsolatos konkrét lépésekrôl – például
erdôtelepítés, öko-irodák építése, vegyszermentességre való törekvés, hulladékkezelés, újrahasznosítás lehetôsége, a gyártás során az energiafelhasználás-, illetve
szennyvíz-kibocsátás csökkentése stb. – beszélt. Végezetül pedig ô is hangsúlyozta,
hogy a nyomdaipar környezettudatosságával kapcsolatban valóban nagy szükség
van a széles körû felvilágosításra, és a Canon a maga csatornáin és lehetôségein
keresztül meg is teszi ezt. ▼

Az újrahasznosított papírok és a „zöld helyreigazítás”
A zöld minikonferencia utolsó szakmai elôadását dr.
Schulz Péter tartotta, aki ezúttal az újrahasznosított
papírokkal kapcsolatos tévhiteket oszlatta el, valamint
mutatott rá a valós tényekre. Nem volt véletlen
természetesen a témaválasztás, hiszen még a nyomdászok körében is sok az elôítélet ezekkel a papírokkal
kapcsolatban, a megrendelôk között meg még több…
Elôadása végén ô is – ahogy az elôtte szólók, sôt a teremben lévôk mindegyike – szorgalmazta a szakmai
összefogást a nyomdászat környezettudatos voltának

széles körben történô
megismertetése
érdekében. Ezzel
kapcsolatosan rögtön
javaslatot is tett: „Oly
sokszor jelenik meg a
különféle médiákban
valótlan vagy csúsztatott információ a
papír, vagy éppen a
nyomdák környezetkárosító voltáról. Azt
gondolom, hogy
minden ilyen esetben
a szakma szervezetei – a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület és a Nyomda- és Papíripari Szövetség –
együtt kérhetnének például »zöld helyreigazítást«”. ▼

A rövid szünetet követôen került sor az idei GPwA
Zöld díjainak átadására, amelyeket dr. Endrédy Ildikó,
mint a projekt egyik létrehozója, és Schuck István, mint
a projekt fôvédnöke adták át. És persze, az idén is voltak különdíjak az X-Rite Pantone, a Canon Hungária,
valamint a Konica Minolta Magyarország jóvoltából,
amelyeket a cégek képviselôi nyújtottak át. És akkor
nézzük, mely cégek lettek az idén „Zöld-díjasok”! ➧
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Az Év Zöld Nyomdái:
Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártói:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Color Pack Zrt., Dürer
CODEX Értékpapírnyomda Zrt.,
Nyomda Kft., Folprint Zöldnyomda Kft., Gelbert ECO Print
Pakett 2005 Csomagolóanyag Gyártó Bt.
Kft., Ipress Center Central Europe Kft., Keskeny és Társai 2001
Kft., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Pannon Lapok
Az Év Zöld Papírkereskedôi:
Társasága Kiadói Központ Kft. Nyomdai Központ, Pátria
Antalis Hungary Kft., Papyrus Hungária Zrt.
Nyomda Zrt., Pénzjegynyomda Zrt., Prime Rate Kft.,
Prospektus Kft., Raszter Nyomda Kft., Reálszisztéma Dabasi
Jövôre ismét lehet majd pályázni a Zöld díjra, merthogy
Nyomda Zrt., STI Petôfi Nyomda Kft., Zrínyi Nyomda Zrt.,
ismét kiírásra kerül. ■
Ilona
Xerox Digitális Nyomda.

iarigai tisztújítás
A iarigai a nyomdaipari K+F intézmények által 1964-ben megalapított nemzetközi szervezete, amelynek 1968 óta vagyunk a tagjai. Kezdetben a NYES TFL,
illetve a ReálPress, majd az 1989-es felszámolást követôen az egyesület vette át
jogfolytonosan a tagságot, és fizeti a tagdíjat. Idén a csodálatos fekvésû svájci
egyetem(kis)város, Fribourg volt a nyomdaipar nemzetközi tudományos
„felsôosztálya” tagjainak találkozóhelye, és szokás szerint az éves tudományos
konferenciához idôzítve került megrendezésre az éves közgyûlés, amely idén egyúttal tisztújító közgyûlés is volt. A
szervezet újonnan megválasztott elnöke Prof. Gunter Hübner (Stuttgart Media University –„Hochschule der Medien”,
Németország), alelnöke pedig Mr. Fons Put (Flemish Innovation Centre for Graphic Communication in Turnhout,
Belgium) lett. A fôtitkári tisztségben nem történt változás, az operatív vezetô továbbra is dr. Branka Lozo (University of
Zagreb, Horvátország). Egyesületünket pedig most is dr. Novotny Erzsébet alelnök képviselte.

Már most jegyezzék elô a következô nagyrendezvényeinket is!
Praktikus okokból nyugalmasabb idôszakra halasztva!

Szokásos éves

Iparági karbantartók
találkozója

Flexókonferencia

2018. január 25–26., Vecsés
Elôadások és bankett: Vecsés, Airport Hotel Stáció
Emeléstechnikai bemutatóterem: Novotransz Kft.
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2018. február 15–16., Gyôr
Konferencia és bankett: Gyôr, Hotel Famulus
Szakmai bemutatók: Széchenyi István Egyetem
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Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
Elôzmények

Bevezetés

A 2016-os drupának sikerült: harcba hívta az iparág
szereplôit, és legyôzve a szkepszist, újrapozícionálta a
nyomtatott kommunikációt (Printed Communications
with Cross Media). Másfél év távlatából kijelenthetô,
világszerte – beleértve hazánkat is – újra lendületben a
nyomdaipar. Minden elképzelhetô anyagra „nyomtatunk” – akkor is, ha ez például Ink-jet, amit fizikai értelemben nyomtatásnak nevezni nem túl szakszerû –, és
minden elképzelhetô és ma még elképzelhetetlen
összetételû festékkel, lakkal stb.
Szeptemberben a Deutscher Drukker közölte egy
nagyobb tanulmány részleteit, ami sok új felvetést –
köztük több vitatható megállapítással – tartalmazott
iparágaink trendjeirôl. Ennek mellékleteként publikálták
a nyomdaipar struktúráját bemutató ábrát, amely
összefoglalja és rendszerezi, mit is takar ma a print
iparágak és print termékek fogalma (forrás: „Struktur
druckproduktion/Druckindustrie”). Ezen belül mindenki
elhelyezheti magát, és megkeresve/megtalálva a közös
halmazokat, számba véve a rendelkezésére álló kapacitásokat, már könnyen szörfözhet a technológiák között az épp aktuális igényekre reagálva.
Korábban az egyesület évente külön rendezett nyomtató és önálló kötészeti szimpóziumokat. Viszont a digitalizáció és a hozzá kapcsolódó, elsôsorban inline kompakt finishig hihetetlen dinamikája magával hozta, hogy
ezt a két területet nemcsak, hogy nem célszerû, de
nem is nagyon lehet különválasztani. (Errôl érdekes
részletek hangzottak el Szalai István elôadásában is a
Canon Poing-i rendezvénye kapcsán – PS.)
Hogy ez mennyire így van, és mekkora iránta az
érdeklôdés, azt az is jól mutatja, hogy 53 fô regisztrált a
szimpóziumra, és ezzel teljesen megtöltötte a tengelici
szállodát. (Hárman ki is szorultak Tengelicrôl, ôket a
szekszárdi Merops Hotelben tudtuk elszállásolni, ami
azzal járt, hogy a bankett utáni autózás kényelmetlenségét bevállalni kényszerültek – PS.)

A konferenciaprogramnak a saját rövid
bevezetô elôadásom
adott keretet, és segédletként mindenki nyomtatva is megkapta az
elôbbiekben említett
ágazatistruktúra-ábrát,
hogy az elôadásokban
elhangzottak alapján kiki maga kereshesse meg,
hogy szerinte vagy számára melyek azok a
közös halmazok, amikre fókuszálva javíthatók a piaci
pozíciók. Engedjék meg, hogy a magam meglátásai
szerint tegyek néhány teljesen egyértelmû megállapítást a fentebb említett tanulmány alapján. Fontos
azonban megjegyeznem, hogy ezek mindegyikét szem
elôtt tartva érhetô csak el eredmény. A következôkben
felsorolt „sarokpontok” egészen biztosan nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy nyomda nemcsak piacon
maradjon, hanem sikeres szereplôjévé is váljon:
1. Megfelelô minôségû nyomatot készíteni önmagában már nem jelenti azt, hogy a gyártó cég versenyképes lehet a piacon.
2. A nyomtatást a megfelelô utómunka (finishing)
teheti igazán értékessé.
3. Aki tehát a printet és a finishinget komplexen
tudja kezelni, és minôségi formában, továbbá rövid
határidôvel képes elvégezni/elvégeztetni azt – az
nyerheti meg a piaci versenyfutást.
4. A gyôztes pedig, ha nem is mindent, de a profitot,
biztosan magával viszi!
A következôkben néhány szubjektív kiemeléssel –
amolyan utólagos ízelítôt adva – számolok csak be a
rendezvényrôl, az elôadások részletei legyenek a résztvevôk kiváltságai… ➧
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Szekszárdi Nyomda – ahol a könyv születik…
A cég nevében Vadász Katalin ügyvezetô igazgató köszöntötte a megjelenteket,
illetve mutatta be röviden a nyomdát. A Szekszárdi Nyomda talán legérdekesebb
ismérve, hogy túl azon, hogy alapvetô tevékenységük a kemény- és puhatáblás
könyvek gyártása, hazánkban egyedüliként, állandó jelleggel nyomtatnak biblianyomó papírokat, és kötnek belôlük elsôsorban bibliákat, illetve egyéb egyházi jellegû
könyveket. A nyomdász szakemberek pontosan tudják, hogy ez nemcsak a nyomtatás, hanem a kötészeti feldolgozás terén is extra kihívást jelent bármely nyomda
számára. Nem véletlen, hogy erre nagyon kevesen vállalkoznak… ▼

A szálak összeérnek…
Az elsô szakmai elôadás – amelyet Szalai István,
a Canon Hungária kereskedelmi célú nyomtatás
üzletág-igazgatója tartott – valójában esettanulmányként is értelmezhetô, mivel a Canon szeptemberi,
Poing-ban tartott rendezvényérôl szólt, amely
igencsak rendhagyónak mondható. Ez a rendezvény
ugyanis nem a szokásos gép/technológia-bemutató
volt, hanem annak demonstrálása, hogy a különféle
technológiák adottságainak párhuzamos kihasználása
az, ami elôsegíti a nyomdatermékek igazi erejének
megmutatását! Ma már nem kell kompromisszumokat
kötni sem a határidôk, sem a minôség, sem pedig a
kreativitás területén. A nyomdász dolga pedig már
messze nemcsak egyszerûen termelni/szolgáltatni,
hanem segíteni a megrendelôit a nyomtatásban rejlô
lehetôségek kiaknázásában! A bemutatóteremként is
szolgáló poingi üzemben egy fiktív kozmetikai cég

kitalált termékportfóliójának
piacra vitelét (promóciótól a
csomagoláson át az eladóhelyi
reklámig) modellezték. Mintegy
húszféle „termelô rendszer”
került kialakításra. A Canon és a
18 beszállító partnere komplex
módon mutatta be, hogy az egymástól látszólag távol esô nyomdatermékek miként képeznek
egységes rendszert egy termék
sikeres piacra vitelének érdekében. ▼

Többet, gyorsabban, kevesebb erôfeszítéssel
A következô elôadás valójában három jól elkülönülô részbôl állt.
Horváth Attila, a Keményfém munkatársa elôször a cég az egyesülettel közösen, a Paperflow kiállításra látogató magyaroknak
szervezett programról beszélt. Ennek keretében két jelentôs nyomdát
is sikerült megtekinteni Padovában, a bergamói Paperflow kiállítás
mellett. Az elôadó az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat osztotta
meg. Az elôzô PRINTinfóban (329. szám) Éri Ingrid „tollából” már
olvashattak egy rövid beszámolót mindkét programról, így nem
térnék ki részletesebben a mostani elôadásra. Néhány dolgot azért
mégis kiemelnék az út számos tanulságai közül, mert ezek nagyon is
releváns információk a hazai nyomdaipar számára, és még ha
ismétlésnek is hat, nem árt újra és újra felhívni rá a figyelmet. Ez
pedig nem más, mint az, hogy miben különbözik egy észak-olasz
nyomda egy magyartól. Az elôadótól tulajdonképpen meg is kaptuk
a választ, és itt most csak a legfontosabb különbségeket sorolnám
fel: jellemzô, hogy nem „mindennel” foglalkoznak, hanem specializálódnak; a berendezéseik magasabb fokon automatizáltak; és
minden olyan emberi tevékenységet, amit csak lehet, gépekkel váltanak ki. Mások a körülmények, ebbôl következôen más a
minôségszint és más a munkakörnyezet. És persze az is tény: más a piac is!
A bergamói Paperflow rendezvényrôl szóló elôadás kapcsán pedig elsôsorban a következôt emelném ki: ez a kvázi kiállítás
némiképp hasonlított a Canon poingi rendezvényéhez, annyi – nem lényegtelen – eltéréssel, hogy ez kimondottan a finishingre
koncentrált, és azt mutatta be, hogy ennél a munkafázisnál milyen olyan egyedi berendezések vannak, amelyekbôl mégis
gyártósorok állíthatók össze. Az elôadó arra is felhívta a jelenlévôk figyelmét, hogy a Paperflow-n bemutatott berendezések
háromnegyedét hazánkban a Keményfém képviseli.
A harmadik blokkban pedig Szabó Szabolcs, a Grimex hazai képviselôje a többi gyártó képviseletében tartott rövid elôadást,
továbbá a fenti címben jelzett szlogen felôl közelítve beszélt az ágazati marketing fontosságáról és lehetôségeirôl. ➧

16

mastertan330 nov-dec

2017/11/28

16:09

Page 17

Az átfogó témák után a SunChemical képviseletében László Róbert a színek világába
kalauzolta a hallgatókat a SunColorBox tíz modulból álló komplex szolgáltatáscsomagnak és
lehetôségeinek a bemutatásával. ▼

Közinfo

Színmenedzsment globálisan

Minden mindennel összefügg
A kávészünet után az elôadók sorában Marisa Dütsch, a
Horizon GmbH termékspecialistája következett, aki elsôsorban a Finishing First koncepció, a nyomdai továbbfeldolgozás
új szerepét és lehetôségeit mutatta be Éri Ingrid kiváló tolmácsolásának segítségével. Az elôadás számos demovideo bejátszására épült, amelyek szintúgy alátámasztották a Canon-féle elôadásban elhangzottakat, nevezetesen: minden mindennel összefügg, vagyis
ez az elôadás is kitért gyakorlatilag az összes könyv/brosúra termékkategória gyártási problémáira is. ▼

Szilikonvölgybôl a nyomdaiparba
A következô elôadó az efi és VUTEK hazai képviseletét (is) ellátó Szamalovits Tamás volt. Elôadása tekinthetô hiánypótlónak is, hisz az efi és tevékenysége kevésbé ismert a hazai (ofszet)nyomdák
körében. Ennek oka részben az, hogy a „szilikonvölgyben alapított” cég annak rendje és módja szerint sokáig csak szoftvermegoldások innovátora és szállítója volt, és nem olyan rég kezdtek terjeszkedni a hardverek piacán is. Nyilvánvalóan a digitális nyomtatás, ezen belül is a széles vagy extraszéles formátumú gépek (VUTEK) területén, de a cég dinamikusan bôvül,
viszont kizárólag a leginnovatívabb területeken, és az – szerintük – nem
az ofszet… ▼

Az úgynevezett értéknövelt nyomat nem kicsit értékesebb,
hanem nagyságrendekkel ér többet a vevônek
Dr. Bódi Sándor (ACIUS Kft.) prezentációja egy újabb területre, a hagyományosan
akcidenciáknak vagy kisnyomtatványoknak (például meghívók, emléklapok) nevezett termékek, valamint a kisszériás, de nagyon speciális
elvárásokat kielégítô címkék területére kalauzolta a hallgatóit. ▼

A nyomtatás természete változik
A rendezvény záró elôadását Szendrei-Nagy Szabolcs, immáron a Sericol Hungary Kft. képviseletében tartotta, és egyúttal ez volt az elsô nyilvános szereplése új pozíciójában. A szokványosnak
nem, ám annál inkább érdekesnek mondható cégbemutatót követôen számos You Tube bejátszással
színesítve értelmezô áttekintést adott a ma társadalmi kihívásairól, az erre adandó lehetséges nyomdaipari válaszokról, illetve, hogy az általuk képviselt FUJI, mint a digitális nyomdai berendezések
globális szereplôje, mit tud mindehhez hozzátenni, milyen üzleti lehetôségek rejlenek ezekben a
berendezésekben. ▼
A jellemzôen a trendeket taglaló elôadásokhoz látszólag nem nagyon kapcsolódott az üzemlátogatás, hiszen a
Szekszárdi Nyomda – haladva a maga útján – kitart a hagyományos, igaz, a legmagasabb színvonalat képviselô
kemény és puhatáblás könyvek gyártása mellett. De a beszélgetésekbôl kiderült, hogy az iparág úgy tudja megôrizni
újra kiharcolt pozícióját, ha szereplôi nem esnek valamifajta „újfajta szakbarbárság csapdájába”, ám inspiráló
ismereteik vannak a pillanatnyilag számukra „csupán” érdekességet jelentô egyéb technológiákról is.
A Szekszárdi Nyomdában tett üzemlátogatást követôen a Fritz Borház rendkívüli élményt nyújtó borkatedrálisában
elköltött ebéd adott méltó befejezést a találkozónak. ■
PS
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XEROX 2017 – innovációk és díjözön

Vitathatatlan tény, hogy a
Xerox mindig is élen járt a
nyomdai innovációkban. A
2017-es évre ez a megállapítás hatványozottan igaznak bizonyult. A vállalat idén
számtalan olyan, díjat is elnyerô fejlesztést vezetett be a piacra világszerte, amelyekkel a nyomdaipari vállalkozások bôvíthetik a szolgáltatásaikat, és a rugalmasabb, szélesebb portfóliójuk révén több
lehetôséget teremthetnek a bevételeik
megsokszorozására.

Xerox Versant® 180
és a Versant 3100
A termelékenység növelésén és az
automatizálás bôvítésén volt a hangsúly
az új Versant család bevezetésekor is. Az
idén tavasszal bemutatkozó Xerox Versant®180 és a Versant 3100 nyomdagépeket úgy alkották meg, hogy azok mindenféle munkát képesek legyenek elvégezni,
kezdve a leválogatott és készre vágott
marketinganyagoktól a direkt leveleken,
feliratokon, a változatos média típusra
nyomtatott riportokon át, a szélekig kifuttatott magazinokig, egészen a borítékmérettôl a 66 centis banner-nyomatokig.
A nyomtatási feladatok elvégzéséhez
növelték a berendezések teljesítményét,
és így azok már a 80–100 lap/perc nyomtatásra, illetve a 350 gramm súlyú média
kezelésére is alkalmassá váltak. Továbbá
olyan integrált technológiával látták el
ezeket, ami a Registration Alignment és a
Production Accurate Registration beállítások révén biztosítja az igame-tôl a
médiáig tartó folyamat összehangolását
és a denzitás egyenletességét. Az új
Versantok több adagolási és
inline munkabefejezô opciót –
köztük a Xerox Inserter, a Xerox Basic lyukasztó, a Xerox
Square Fold vágó és a Xerox
kétoldalú vágó – is kínálnak a
nyomdászoknak a hosszabb,
megszakítás nélküli nyomtatási
munkaciklus elérése érdekében.
A képminôség maximalizálására is figyeltek, aminek köszönhetôen ezekkel az új
nyomdagépekkel, az Ultra HD-
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felbontás és
10 bites technológiának
köszönhetôen az eddigieknél
négyszer
több pixel
helyezhetô
el egy oldalon, amely
élesebb vonalakat,
szebb színátmenetet
biztosít a nyomatnak. A beépített Xerox
Confident Color technológia pedig a Full
Width Array megoldással közösen optimális képminôséget állít elô.
A világ vezetô, digitális kép- és dokumentumkezelô iparágnak elemzési adatokat és szolgáltatásokat kínáló független
intézete, a Keypoint Intelligence (BLI)
szakértôinek a tetszését is elnyerte a
Versant 180 színes nyomdagép, amely
most szeptemberben kiemelkedô teljesítményének elismeréseként megkapta a
PRO Award-díjat.

Fehér színû száraztinta
az iGen5-höz
Szintén ennek az évnek a Xerox-os
termékfejlesztése, az iGen5 digitális
nyomdagéphez biztosított és MUST
SEE ’EMS díjjal is kitüntetett fehér
színû száraztinta. Ez az innováció sokrétû felhasználást tesz lehetôvé. Hozzáadásával a hagyományos módon elkészült nyomtatványok felületén olyan

különleges folthatást keltô átalakítások
végezhetôek el, amelyek addig nem tapasztalt, exkluzív megjelenést biztosítanak bármilyen nyomdaterméknek. Csakhogy néhány példát soroljunk: kezdve a
direkt levelektôl a brosúrákon, a névjegykártyákon keresztül az üdvözlôlapokig,
meghívókig, vagy éppen a könyvborítókig, egészen különleges hatás érhetô el
vele. Sôt, a csomagolás terén is kiválóan
alkalmazható ez az új fejlesztés, például
a hajtogatott kartondobozoknál. Az októbertôl már Magyarországon is kapható
Xerox fehér száraztinta különlegessége
fôként abban rejlik, hogy az minden
eddiginél messzebbre jutott a szín felhasználhatóságában. Egyebek mellett a
fô elônye a kiemelkedô fényerô és a
fátyolosság, ami egyetlen fehér színben
érhetô el, illetve a két fehér réteg felvitelének opciója a nyomdagépen, automatikus, többlépcsôs eljárással.

Xerox Trivor® 2400
High Fusion Inkjet
– High Fusion Ink
A fehér színû száraztinta
mellett a Xerox idén bevezette a
piacra a tintasugaras nyomtatás
költséghatékonyságát elôsegítô,
a nyomdai mûveleteket jelentôsen egyszerûsítô fejlesztését, a
Xerox Trivor® 2400 High Fusion Inkjet nyomdagéphez biztosított erôs fúziós tintát (High
Fusion Ink) is. Ennek specialitása fôleg abban rejlik, hogy ofszet médián is optimalizált a fes-
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tékterülése és a száradása matt, selymes,
vagy fényes felületen
is, 60-tól 250 gramm
felülettömegig, és
akár 80 méter/perc
sebesség mellett. Bár
a berendezést az ofszetpapírokra optimalizált elônyeire
fókuszálva vezették
be, a termék kiválóan
alkalmas arra is,
hogy számos, bevonat nélküli nyomathordozó esetében
költséghatékony alternatívát nyújtson
változatos nyomdatermékek elôállítására. Az iparági áttörést
jelentô innováció
kiváltotta a nyomdai
szektorban dolgozók
elismerését, aminek
egyik eredményeként az idei Print17
kiállításon a rangos
MUST SEE ’EMS
díjjal tüntetették ki
a Trivor® 2400 High
Fusion Inkjet nyomdagépet.
Szóval, összességében nyugodtan
kijelenthetô, hogy a
Xerox életében a
2017-es év az innovációk és az elismerések, díjak éve volt,
és nagyon úgy tûnik
– legalábbis az elôzetes áttekintés alapján –, hogy mindez
tükrözôdni fog a cég
gazdasági, pénzügyi
eredményeiben is,
arról meg nem is beszélve, hogy milyen
erôs alapot jelent az
elkövetkezendô idôszakra. ■
P-KJ

A partners komplett
csomagolós megoldásai

Céginfo

Ami volt, ami van, és ami lesz

Ratkovics Pétert, a partners Kft. ügyvezetôjét kérdeztük a nyomda- és csomagolóipar
érzékelhetô trendjeirôl, a fejlesztések irányvonalairól.
● A partners Kft. több mint másfél évtizede a csomagolással foglalkozó nyomdák meghatározó beszállítója. Mi a folyamatos siker titka?
– A cég tevékenységét az elmúlt másfél évtizedben valóban a csomagolástechnológia, valamint az ehhez ezernyi szállal kötôdô Sign&Display terület irányába fókuszáltuk, de azt azért
túlzás lenne mondani, hogy a siker mindig is
folyamatos volt. Voltak nehezebb évek is, mert a
2009-ben kezdôdött válság tisztességesen megrázta ezt a nyomdaipari szegmenst is, pedig „jó
lóra tettünk”, hiszen a csomagolás területe volt a
legkevésbé érintett az akkori gazdasági krízishelyzetben. Ami azonban töretlenül jellemezte az
elmúlt éveket, a folytonos megújulás, a világban
látható, érzékelhetô trendek hazai érvényesülésének segítése.
● Tudnál egy kis áttekintést adni arról, mit
is jelentett a megújulás? A partners számára mi a kihívás, a fókusz? Mi volt, van
és lesz?
– Már megalakulásától, azaz a Barco Graphics
és a Purup Eskofot 2001-es egyesülésétôl fogva
képviseljük Magyarországon az Eskót. A kezdet
mindenképpen a minôségrôl szólt: az Esko világviszonylatban már akkor is meghatározó volt

a digitális flexó-formakészítés területén, CDI
berendezései azóta is – mintegy 70 százalékos
részesedéssel – uralják ezt a piacot. A digitális
formakészítés indította el a flexónyomtatást azon
az úton, amelynek eredményeképpen ma már
minôségben nem csupán felveszi a versenyt az
ofszet-, illetve mélynyomtatással, de egyes alkalmazásoknál túlszárnyalja azokat.
A másik, ugyancsak minôségi váltást hozó
terület a dobozgyártáson belül a mintakészítést
és kis sorozatú gyártást lehetôvé tevô, nagy
pontosságú és sebességû digitális kivágóplotterek, a ma már igen jól ismert Kongsberg
berendezések megjelenése volt. Az úgynevezett
Sign&Display iparág kialakulását végül is a
digitális nyomdatechnikák fejlôdésével együtt a
digitális utófeldolgozás lehetôsége indította el.
Noha a minôség egyik alapvetô követelménye
mindig is a megbízható technológia és gép volt,
nem véletlen, hogy fô beszállítónk, az Esko is
egyre nagyobb súlyt helyez ezeknek a berendezéseknek az optimális mûködtetését biztosító
szoftvermegoldásokra. A hatékony termelés a
mai viszonyok között csupán folyamatorientált
megközelítésben és fejlett célszoftverek támogatásával valósítható meg.
● Ha jól értem, ez messze túlmutat a
nyomdaiparban általánosan használt Adobe szoftverek körén. Kicsit részleteznéd, mit is jelentenek
a célszoftverek és folyamatszemléletû megoldások?
– A mindenki által ismert
Adobe Illustrator és Photoshop ma is nélkülözhetetlenek a nyomdai elôkészítésben. Egyes területeken azonban, különösen a csomagolás, a flexónyomtatás világában összehasonlíthatatlanul
hatékonyabbak a kifejezet-
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ten erre a nyomtatási technológiára, professzionális PDF-feldolgozásra fejlesztett
vektorgrafikus szerkesztôprogramok.
Ilyen például az ArtPro, vagy legalább
azok a speciális, az Adobe szoftverekbe
beépülô modulok, amelyek a nyomtatási
technológiához feltétlenül szükséges
funkciókat egyszerûsítik, automatizálják.
Az anyagok ellenôrzésére, vagy a mostanában elterjedôben levô, a direkt színek
használatának szükségességét drasztikusan csökkentô standard 5-6-7 színes színbontásra alkalmas szoftverek például
szintén ezek közé a célszoftverek közé
tartoznak.
A fejlôdés következô, mára már megvalósult lépcsôfoka azonban az, amikor
ezeket a mûveleteket mûveletsorokba
össze tudjuk kapcsolni, és megfelelô
paraméterezéssel automatikusan tudjuk
végrehajtani. Ezzel persze, még csak az
automatizálásnál tartunk. Ugyanakkor
elképzelhetetlenül sok munkaidôt – és
magasan képzett, illetve magasan fizetett
munkaerôt! – takaríthatunk meg.
A hatékony mûködés másik kulcskérdése pedig a cégen belüli, illetve az ügyfelekkel történô kommunikáció egyszerûsítése, gyorsítása, amely legalább ilyen
fontos. E két dolog, vagyis az automatizálás és a kommunikáció egységes, integrált rendszerben történô megoldása a
fókusza a jelen és a közeljövô fejlesztéseinek világszerte. Tovább megyek: ma
már egyetlen jól mûködô vállalat sem
nélkülözheti a szoftveresen támogatott,
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mûködési területéhez specifikusan kialakított vállalatirányítási és erôforrás-kezelô rendszert. Ennek természetesen szintén szervesen kapcsolódnia kell a gyártási és kommunikációs folyamatokhoz, sôt a
gyártó gépsorokhoz is, kiegészítve a kereskedelmi, kalkulációs, menedzsmentinformációs funkciókkal.
A mostani Labelexpo
egyik leglátogatottabb
standja nem véletlen, hogy
az Automation Arena volt, ahol mindezt
élôben láthattuk. Egyébként az idei év
összes, általam meglátogatott kiállításán
ezek a rész- vagy komplett rendszerek,
valamint a minôségellenôrzést támogató
megoldások tették ki az újdonságok
jelentôs részét!
● Ezek szerint már nem csupán
valamiféle távoli jövôképrôl
beszélünk…
– A technológia már évek óta adott,
bár folyamatosan fejlôdik. Az elterjedését idáig nem is annyira a rendszerek ára,
hanem a vállalkozásvezetôk szemléletmódja és félelmei akadályozták. Szerencsére ebben a kérdésben az elmúlt egykét évben jelentôs változás érzékelhetô –
talán a folyamatosan élesedô piaci verseny és a szakképzett munkaerô hiányának következtében.
A félelem persze részben jogos: egy
integrált rendszer bevezetése, implementálása mindig egy hosszadalmas, rengeteg átgondolást, munkát és idôt igénylô
feladat. Emellett mindenki úgy véli,
hogy a saját vállalkozása valami más,
valami teljesen egyedi, amire mindent
külön ki kell fejleszteni – ami csak részben igaz, hiszen a fô folyamatok nagyon
sok egyezést mutatnak egy-egy nyomdai
szegmensen belül.
Ennek a félelemnek a leküzdésére a
fejlesztôk úgynevezett QuickStart rendszereket hoztak létre. Ezen belül azonban
többféle preferenciájúak vannak: kínál-

nak kifejezetten a címkenyomdáknak, a
hullámkartonosoknak, display-gyártóknak stb., amibe az adott iparági jellemzôket, standard folyamatokat már beépítették. Ezzel a megoldással egy ilyen
integrált rendszer szinte napok alatt
beindítható, és miután tartalmazza az
egyedi továbbfejlesztés lehetôségeit, a
késôbbiek során finomítható, egyedi
igényekre szabható.
● „Söprögessünk” kicsit a partners
Kft. háza táján! Ti már készen
álltok az általad felvázolt jövôkép
megvalósítására – akár már
holnap?
– Az elmondottakkal már hosszú évek
óta sokat foglalkozom, így sikerült a
partnerst felkészíteni mind a megfelelô
szakemberek, mind pedig a portfóliónk
tekintetében. Az már egy jó ideje köztudott az ágazatban, hogy az Eskót képviseljük, ami az integrált csomagolástechnológiai szoftvermegoldások elsôszámú szállítója. De talán kevesebben
tudják, hogy tavaly és az idei év elején
elkezdtünk együttmûködni a kifejezetten
nyomdai vállalatirányítási rendszereket
szállító Theurer.com céggel, valamint a
minôségellenôrzô szoftverek fejlesztésében vezetô pozíciójú Global Visionnel is.
Mondanom sem kell, hogy mindkét
szoftverrendszer integrált az Esko megoldásaival…
Sôt, a hardware-portfóliónkat is bôvítettük nyomdai ellenôrzô mûszerekkel, és
a Kongsberg berendezések mellé, speciális Sign&Display iparon belüli igények
kielégítésére foglalkozni kezdtünk az
AXYZ maró- és vágóberendezésekkel is.
Úgy érzem, most teljes a kínálatunk, így
jelenleg nem is ennek bôvítésére, hanem
a teljes körû támogatásra, meglevô és
jövôbeli ügyfeleink tökéletes és megbízható kiszolgálására törekszünk, mind
hardver, mind szoftver vonalon, amit a
jelmondatunk is megpróbál kifejezni:
partners Kft. – társ a megoldásban. ■
RiP
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Élménybeszámoló

LabelExpo Europe 2017 – Így is, úgy is

Általános szakmai meglátások,
benyomások
A LabelExpót nem hiszem, hogy különösebben be kellene mutatnom a szakma
szereplôinek, azonban néhány tényszerû
adattal mégis érzékeltetni szeretném nagyságát, és röviden ismertetni az idei kiállítás lényegesebb jellemzôit. Ahogy az nyilván köztudott, a LabelExpo Europe 2017
a legnagyobb olyan nemzetközi szakkiállítás, amely a címke- és csomagolóanyaggyártási szektorra fókuszál. Idén 679 kiállító vett részt, és közülük 198 újonnan
bemutatkozó cég volt. A látogatói létszám
is nagyságrendekkel volt több a 2015-ös
rendezvényhez képest: összesen 37 724
fô tekintette meg a 2017. szeptember 25.
és 28. között, szokás szerint Brüsszelben
megrendezésre került vásárt.
De nemcsak a kiállítók és a látogatók
számát tekintve állapítható meg növekedés, hanem a kiállított gépek száma is
jelentôsen – mintegy 25 százalékkal –
több volt. És a kiállítás módja is változott: például a vezetô gépgyártó cégek az
új gépeik bemutatása mellett, az ezekkel
gyártható számos új terméket, üzleti lehetôséget is bemutattak a közönségnek, prezentálva ezzel a gépekben rejlô lehetôsé-
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geket. Továbbá az is teljesen egyértelmûvé vált a
látottak alapján, hogy az
inkjet technológia valódi
áttörést ért el az idei kiállításon.
Ugyan a LabelExpo-élmény középpontjában továbbra is a címkék maradtak, ám egyre nagyobb
hangsúly helyezôdött/helyezôdik a flexibilis csomagolóanyagok gyártásának lehetôségeire… Az
Automation Arena pedig a
legújabb automatizált címke- és csomagolóanyaggyártó technológiák kiemelésével debütált. Mivel
az Ipar 4.0 a címkenyomdák számára valósággá
vált, az Automation Arena
„élesben” mutatta be a teljesen automatizált munkafolyamatokat, a munka megtervezésétôl a prepressen át egészen a befejezésig, amelybe beletartozik a vevô felé
történô kiszámlázás is.

Gépkereskedelmi szemszögbôl
A LabelExpo remek lehetôség arra,
hogy e speciális terület szereplôi „elsô
kézbôl” láthassák a technológiai fejlesztéseket, a gépek nyújtotta elônyöket, élôben
tekinthessék meg a termelést, és hasonlíthassák össze az egyes gyártók gépeit. A
gyártók szakemberei teljes körû tájékoztatással tudnak szolgálni, emellett akár
egyes gyártási problémákban is kikérhetô
a véleményük, segítségük. És rendkívül
szerencsés, hogy kapunk, kaphatunk mintákat, amelyeket kézbe foghatunk, elhozhatunk. Hihetetlen ereje van annak, hogy
nemcsak egy prospektus képeit látjuk,
hanem akár oda is mehetünk, bele is nézhetünk a mellettünk dolgozó gépbe, és a
végén élôben meggyôzôdhetünk róla, milyen terméket, milyen minôségben készít.
Mennyire más így bemutatni egy gépet!
A Rotatek standján például egy semirotációs Brava 350 borosüvegekre húzható zsugorcímkéket nyomtatott, amellyel

rendkívül látványossá tette a végterméket. A standra látogatók ezeket az üvegeket egy ízlésesen összeállított tapas-tál
mellett délutánonként közelebbrôl is
szemügyre vehették.
A kiállításra látogatók eddig ismeretlen
lehetôségeket is felfedezhettek: például a
Lundberg Tech hulladékkezelô- és elszívó rendszereit. Ez a dán cég régóta dolgozik termékgyártásból származó hulladékok – stancolásból származó mátrix,
papírtekercs-szélek stb. –, illetve mûanyagmaradékok darálására és elszívására alkalmas berendezések fejlesztésén.
„Mindent az egyben” berendezésektôl
egészen a komplett rendszerekig kínálnak
megoldásokat ügyfeleiknek, ezzel is egyszerûsítve és gyorsítva a hulladékeltávolítást, és csökkentve az állásidôket. A kiállításon a Lundberg Tech is „élô” bemutatót tartott: WasteTech elszívó rendszere
in-line végezte a szomszédos standon
mûködô flexónyomógépen keletkezô
mátrix darálását, a felaprított hulladék
elszívását, illetve tömörítését. Ráadásul,
rendszereik nem igényelnek nagy anyagi
ráfordítást, így könnyítve meg a döntést a
beruházásról.

Szubjektív kitérô
Nem állom meg, hogy ne osszam meg
Önökkel az abszolút privát élményeimet
is. Nem ez volt ugyan az elsô szakmai
kiállítás, amelyen részt vettem, de az elsô
ebben a témakörben. Tematikájuktól eltekintve, kicsit minden kiállítást hasonlónak érzek a többihez: látványos standok,
rengeteg gép, emberáradat. Érdeklôdô
arcok: a látogatók kíváncsian várják,
vajon milyen újdonságot tudnak nekik
mutatni, lesz-e valami, amivel meglepnek, lenyûgöznek. Gépkereskedelmi oldalról pedig szintén felmerül a kérdés,
hogy vajon mit kínál a konkurencia, mivel rukkoltak most elô?
Brüsszel egyébként gyönyörû város,
szerintem remek helyszín több szempontból is. Az Expo területérôl csodás kilátás
nyílik a monumentális méretû Atomiumra, amire egy délutáni program keretében
– a kihagyhatatlan „sültkrumplizással”
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Dilemma,
ami nem is dilemma
És hogy miért jó mindez?
Amiért minden más kiállítás: mert
lehetôséget nyújt tapasztalatcserére, ötletek szerzésére, a meglévô
partnerkapcsolatok erôsítésére, új
emberek megismerésére, arra,
hogy személyes benyomásokat
szerezhessünk a piac egyes szereplôirôl. Nem utolsó sorban pedig
testközelbôl láthassuk az egyes
gépeket és az új technológiákat. Az
idei LabelExpo talán nem mutatott
túl sok újdonságot, azonban mégis
tagadhatatlanul sok élménnyel
gazdagodtunk általa. ■
Kiss Nóra – Prosystem Print
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„…tyúk meg a tojás helyzet,
de megoldás mégis van”

Céginfo

összekötve – egyszerûen muszáj
volt idôt szakítani. Az Atomium
emlékmû és egyben kilátó, amely a
Heysel parkban, szinte közvetlenül
a kiállítás mellett található. Innen
megcsodálhattuk az alattunk elterülô várost, illetve megismerhettük
az Atomium történetét, és retro
kiállításait is.
A tömegközlekedés gyors, egyszerû és kényelmes volt, bár hozzá
kell tenni, hogy szinte semmit nem
lehetett látni a városból. A LabelExpo shuttle szolgáltatásával (amelyet egyik reggel kipróbáltunk)
viszont teljes mértékben kielégítette ilyen irányú igényeinket: a közel
háromnegyed órás út során szinte
teljes egészében bejártuk Brüsszelt.
A belvárosban éjszaka indul
csak az igazi élet: az utcák megtelnek járókelôkkel, az éttermek és
sörözôk csúcsforgalmat bonyolítanak; mindenhonnan zaj, zene, vidámság árad, a város régi épületei
pedig utánozhatatlan hangulatot
teremtenek. Egy-egy fárasztó nap
tökéletes levezetése volt egy jó
társaságban elfogyasztott vacsora
után végigkóstolni a helyi sörök
kínálatát. A néha túlzásba vitt kóstolók után pedig Brüsszel ír sörözôjének Guinesse-e – az elmondások szerint – a legjobb nyugtató
a gyomor számára…

16:09

BOBST – hazai szemszögbôl
Meglehetôsen régen beszélgettem a
BOBST hazai képviselôjével, Szabadics Lászlóval. Nem mintha nem lett
volna mirôl, sôt éppen ellenkezôleg!
Nagyon is sok minden történt és
történik az anyavállalat háza tájékán.
A folyamatos fejlesztések, továbbá a
másokkal – például a Radex céggel –
történô kooperációs együttmûködések eredményei pedig részben a
tavalyi drupán, részben a mostani
LabelExpón debütáltak, és sikerüket
jól mutatja, hogy a jelentôs mennyiségû megrendelés miatt, gyakorlatilag full kapacitással megy a csomagológép-gyártás a cégnél. És nemcsak az anyavállalatra igaz, hogy sok
a dolog, hanem a hazai csomagolóanyag-gyártók is meglehetôsen
„mozgolódnak”…
Épp itt volt az ideje, hogy rávegyem Szabadics Lászlót egy beszélgetésre.
● A BOBST neve jószerint asszociációja a nagy teljesítményû, nagyszériás ipari csomagolóanyag-,
ezen belül pedig különösen erôs és
meghatározó szegmensként a
dobozgyártó gépeknek. S noha
nincs olyan felmérés, tanulmány,
amely ne a csomagolóanyag-gyártás iránti igény növekedését prognosztizálná, ezen belül azonban
egyre inkább a sokféleség és a
fajlagos példányszámok jelentôs
csökkenése a jellemzô. Milyen
válaszokat tudott és tud adni a
BOBST erre a trendre?
– A BOBST fejlesztései már évek óta
elsôsorban nem a mennyiségi teljesítmény
növelésére irányulnak, hanem arra, hogy
miként lehet a kisebb – mondhatni kis,

hiszen a mi információink szerint az átlagos példányszám mindössze 3600 darab –
fajlagos példányszámokat hatékonyan és
gazdaságosan elôállítani. Ezt szolgálja az
automatizálás fokozása, a kezelés egyszerûsítése, továbbá az olyan megoldások alkalmazása, amelyek az egyik doboztípusról a másikra történô gyors vagy éppen
párhuzamos átállást teszik lehetôvé, és az
is evidens, hogy tárolja a korábban gyártott termékek adatait, hiszen könnyen
meglehet, hogy ugyan egy termék dizájnja megváltozik, ám a doboz formája
megmarad. És persze, tovább nôtt a minôségellenôrzés fontossága, az esetlegesen
hibás nyomatok kiszûrése. A megrendelôk
egyre igényesebbek, a gyártók számára
tehát elemi érdek, hogy ne kerüljön ki
egyetlen selejtes termék sem.
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● Mennyire igényli a hazai piac
ezt a „maximalizmust”, és persze
mennyire képes megfizetni ezt a
tudást?
– Tapasztalatom szerint a magyar
piac szereplôi már felismerték ennek
jelentôségét: szembenéztek azzal, hogy
ezek alkalmazása nélkül nagyon nehezen tudnak csak versenyképesek maradni. Tény, hogy a vonatkozó beruházások komolyabb invesztíciót igényelnek, amelyeknek – megfelelô munkaellátottság esetén is – egy-két év a megtérülése.
Viszont, ha nem fejlesztenek – ki-ki
legalább a saját léptékének megfelelôen
–, akkor menthetetlenül lemaradnak, és
elôbb-utóbb kétségessé válik a piacon
maradásuk is. Ezzel persze, nem azt
akarom mondani, hogy ha valakinek
nincs egy modern BOBST-gépe, akkor
jövôje sincs… Azt viszont igen, hogy
nézzen körül, fontolgassa, miként és
mivel tovább! Igazából azonban akkor
fog ez beélesedni, ha a megrendelôi
oldalról jelentkeznek az ilyen irányú
igények.
● Mennyire érzi feladatának a
BOBST, hogy „hasson” a vevôi
igények felkeltésére?
– Nem jellemzô, hogy a BOBST
direkt módon megkeresse a „vevôink
vevôit” az érdeklôdés felkeltésére. Ám
a csomagolások megrendelôi éppen a
fogyasztókért való verseny miatt állnak
elô különfélébb igényekkel, és igazából
ez határozza meg a fejlesztések irányát.
Éppen ezért nagyon erôs és kiterjedt
kapcsolatunk van a különféle beszállítókkal – például papírgyárakkal, festékgyártókkal, szerszámkészítôkkel stb. –
annak érdekében, hogy összehangoljuk
a végfelhasználók által támasztott
igényeknek megfelelô fejlesztéseinket.
Hogy mást ne említsek: például a
papírgyárakkal együtt dolgozunk azért,
hogy milyen alapanyagra van szükség,
mondjuk egy kozmetikai doboz tökéletes legyártásának érdekében. Minek
kell megfelelnie a papírnak, kartonnak
és mit kell, hogy tudjanak a mi gépeink? De mondok egy másik példát: a
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csomagolástervezôk körében egyre
népszerûbb az úgynevezett átlátszó, ám
hologrammal és különféle egyéb
felületnemesítéssel ellátott doboz, ezért
aztán a BOBST kifejlesztett egy olyan
megoldást, amellyel ez nagyüzemileg is
lehetôvé válik.
És sorolhatnám hosszasan a példákat
arra, hogy mikor, merre és miként történnek a fejlesztések.
● Ez tehát a mindenkori fejlesztések alapja. És nyilván ezen
üzletfilozófia alapján született a
BOBST legújabb berendezése,
mégpedig egy kisebb formátumú,
digitális technológián alapuló,
címkenyomtatásra kifejlesztett
gép, amelyet a mostani LabelExpón abszolút újdonságként
mutattak be…
– Így igaz: a cégünk kínálatában ez
egy vadonatúj berendezés, amelyet a
Mouvent márkanév alatt forgalmazunk,
és a piaci trendeknek megfelelôen
pontosan a kis példányszámú címkék
gyártásához kínáljuk. Noha már egy
teljesen kiforrott konstrukcióról beszélünk, és természetesen meg is rendelhetô a gép, az értékesítés struktúrája
azonban most kerül csak kialakításra.
Ha valakit érdekel ez a berendezés,
akkor egyelôre nyugodtan fordulhat
hozzám, mert természetesen tudok segíteni abban, hogy minden ezzel kapcsolatos információról érdemi felvilágosítást kapjon.
● Rendben. Akkor térjünk vissza
a klasszikus portfólióhoz! A jelenleg is csomagolóanyag gyártásával foglalkozó cégeknek van
esetleg arra módjuk, hogy a már
meglévô gépüket modernizálják?
– Persze: géptípustól függôen utólag
is felszerelhetôk különféle opciókkal,
egységekkel, modulokkal, rendszerekkel. Erre azonban általánosságban nem
lehet válaszolni: mindig az a bizonyos
szóban forgó gép határozza meg, hogy
ebbôl mi valósítható meg, és persze
mennyibe kerülne.
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● Említette, hogy a minôségellenôrzés egy jó ideje már az
egyik legfontosabb része a
nyomdai kivitelezésnek, merthogy a megrendelôk részérôl
abszolút alapelvárássá vált a
termékek hibátlan volta.
– A BOBST továbbfejlesztett
minôségellenôrzési rendszere a
gyártási folyamat utolsó fázisában
ellenôrzi a minôséget, és csak a
hibátlanokat engedi tovább. Minderrôl statisztikát és analitikát készít
annak érdekében, hogy intézkedni
lehessen a gyártásközi probléma
elhárítására. Ezzel a rendszerrel igen
komoly nemzetközi sikereket ért el a
BOBST a drupán, ám a hazai piacon
ez még nem realizálódott.
● És van rá esetleg ígérvény…?
– „Ígérvény” még nincs, de többek
érdeklôdését azért felkeltette.
● Ahogy arról esett már szó: a
csomagolóanyag-gyártás perspektivikusan is egy erôsen ígéretes pálya. Ezzel együtt, mikor
szabad valakinek erre a területre „beszállni”?
– A csomagolóanyag-gyártás kizárólag akkor hozza meg az elvárt eredményeket, ha az adott cég nagy
volumeneket tud biztosítani, képes a
gép kapacitásának nagy részét lekötni. Ezen belül az viszont már jó szerint mindegy, hogy egyfélébôl kell
sokat gyártani, vagy sokfélébôl fajlagosan alacsonyabb darabszámot. Az
édesipar számára készült csomagolóanyagok egyébként tipikusan jó pél-
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dák arra, hogy mindkét megoldásra
szükség van. Nem véletlen, hogy
néhány ilyen vagy hasonló profilú
cég erôsen gondolkodik azon, hogy
házon belül oldja meg termékeik
csomagolóanyag-gyártását is.
● Jól értem, hogy a csomagolóanyag-gyártás terén „feltámadóban” a kvázi házinyomdarendszer?
– Igen: határozottan érezhetô egy
ilyen irányú tendencia is.
● És mi a helyzet itthon?
– A hazai csomagolóanyag-gyártók
közül egyre többen képesek a termékek mellé magas hozzáadott értéket is
biztosítani a megrendelôik felé. Jó
példa erre, hogy akár egy rendkívül
bonyolult csomagolóanyag gyártását
is – akad olyan, hogy 18 különféle
eljárásnak kell alávetni egyetlen dobozt! – képesek felvállalni. De említhetném a raktározást, és ehhez tartozóan a kívánt ütemezésnek megfelelô
logisztikai szolgáltatás biztosítását is.
Összességében úgy fogalmaznék: a
hazai megrendelôi kör határozottan
igényesedik, a hazai nyomdák pedig
képesek ezeket az elvárásokat teljesíteni legalábbis egyelôre. És azt is
tapasztalom, hogy a csomagolós cégek egyrészt túlélték a válságot, másrészt jártamban-keltemben azt látom,
hogy nem „lézengenek” a nyomdában
az emberek, hanem nagyon is van mit
csinálniuk: futnak a gépek és többet
termelnek. Azoknál a cégeknél pedig,
amelyek ez idáig úgymond vegyes
profilúak voltak, tehát a klasszikus

nyomdatermékek éppúgy a palettájukon volt, mint a csomagolóanyaggyártás, ott a hangsúly egyre inkább
ez utóbbi szegmensre tevôdik át.
Ezzel együtt nem könnyû pálya a
csomagolóanyag-gyártás, egyrészrôl
magának a megrendelések megszerzésének szemszögébôl sem, másrészrôl a csökkenô, sôt kis példányszámú
termékek gyártása igen nagyfokú
rugalmasságra és egyben pörgésre
kényszeríti a gyártókat. Vége annak
az idôszaknak, hogy mûszak elején
beteszem a formát, egész nap ugyanazt gyártom, és másnap is ugyanazzal
folytatom…
S noha többé-kevésbé próbálnak a
hazai csomagolóanyag-gyártók fejleszteni, ám az ehhez szükséges
pénzügyi fedezet csak igen módjával
áll rendelkezésre… Ugyanakkor
tudják, hogy fejlesztés nélkül nem
marad piacképes cég. Tipikusan
„tyúk meg a tojás” a helyzet, de megoldása mégis van.
● Mi lenne az?
– A megoldást az jelenti, ha mindenki a maga lehetôségeit felmérve
valamilyen irányú, de mindenképpen
konkrét döntést hoz, azaz megteremt
egy fix pontot, és ahhoz képest fordítja minden energiáját a megvalósítására. A csomagolóanyag-gyártás
vitathatatlanul egy növekvô piaci
szegmens. A BOBST pedig ennek
megvalósításához tud nyújtani különféle megoldásokat, és egy minden
tekintetben stabil hátteret. ■
Ilona
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Pókertôl a nyomdáig

Vértes Dani
Vértes Gábornak, a Pauker Nyomda tulajdonos-ügyvezetôjének
fia, Dani is azok közé a sarjak közé tartozik, akik eleinte
egyáltalán nem úgy gondolták, hogy – jelen esetben – az apai
nyomdokokba lépnek – azután mégis úgy alakította az élet…
Mindazonáltal, ma már nem kvázi „kényszerpályaként” élik meg
ezt a helyzetet, és nem pusztán beleilleszkedtek a nyomda
világában, hanem nagyon is magukra találtak benne. Sôt, távlati
terveik, elképzeléseik is születtek a céggel kapcsolatosan.

● Ha helyesek az elôzetes
információim, akkor egyáltalán
nem a nyomdaipar berkein belül
képzelte el egzisztenciálisan a
jövôjét…
– A gimnázium elején meggyôzôdésem volt, hogy ügyvéd leszek, a
végére kikristályosodott bennem a
közgazdász irányultság, s noha elôfordult, hogy a nyári szünetben a nyomdában dolgoztam, nem mondanám, hogy
különösen megfogott volna…
Az érettségit követôen sikertelenül
felvételiztem a Corvinus közgáz szakára,
viszont a Pénzügy és Számviteli Fôiskolára felvettek, de nem végeztem el: csak
két évet jártam oda, ugyanis míg a pénzügyi része nagyon érdekelt, a számvitel
egyáltalán nem. Viszont jó néhány ismerôsre és barátra tettem szert ez idô alatt,
és ekkor kezdtem el komolyabban pókerezni, amely meghatározó részét képezte
az elkövetkezendô néhány évemnek.
● Mit szólt mindehhez a papája?
Gábor nem tûnik egy könnyû
apának…
– Én pedig nyilván nem vagyok egy
könnyû „gyerek”, de mivel közben mindig egyetemre is jártam, belefért, hogy
pókerezzek, amiben meglehetôsen sikeres is voltam, és elég jó bevételre tettem
szert. A fôiskolát pedig úgy hagytam ott,
hogy közben felvettek a Corvinusra, ahol
a nemzetközi marketing diploma mellé a
vállalkozásfejlesztési mesterfokozatot is
megszereztem. Igaz, nem 5, hanem 7 év
kellett az egyetemi végzettséghez, viszont nem egy, hanem rögvest két diplo-
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mám is lett 26-27 éves koromra.
Közben azért a pókerezés is némileg háttérbe szorult, merthogy
hosszú távon ez az izgalmas hobbi
egy igencsak monoton „szakmává” tud alakulni.
● Ezzel egyet kell, hogy
értsek, de utána mégsem a családi
céghez szegôdött el dolgozni…
– Mindez bô három évvel ezelôtt
történt, és az akkoriban alakuló whumm!nál kezdtem el dolgozni, mint sales-es. A
whumm! egy vadonatúj kezdeményezés
volt, és nemcsak azért, mert technológiai
szempontból mindenféle nyomdaipari
termék elkészítésére felkészült volt, hanem fôleg azért, mert egészen új alapokra
helyezte a nyomdát, mint szolgáltatást.
Igazából ennek köszönhetem, hogy végül
is betekintést nyertem és meg is kedveltem a nyomdászkodást, ezen belül fôleg a
benne lévô üzleti lehetôségek kiaknázása
érdekelt. De azzal együtt, hogy elméletileg nagyon is jól kitalált üzleti modell
volt a whumm!, nem lett sikeres vállalkozás, legalábbis nem annyira, mint
ahogy azt gondoltuk… Ám magában a
nyomdászatban lévô lehetôségekre viszont itt éreztem rá nagyon.
● Igen, annak idején én is azt
éreztem a whumm!-mal kapcsolatban, hogy egy nagyon jó
elképzelés, de jóval hamarabb lép
a piacra, mintsem a piac erre
nyitott lett volna: megelôzte a
korát… Ön viszont ekkor mégiscsak a családi céghez került…

– A whumm! megítélésében ezt én is
így gondolom. Mindezek kapcsán
beszéltünk az édesapámmal, és akkor ô
ajánlotta, hogy lépjek be a céghez, kifejezetten az értékesítési osztályra. Ennek
köszönhetô az a kiválónak bizonyult
döntés, amely szerint a közvetlen fônököm és mentorom az értékesítési vezetônk lett – és nem édesapám.
● Nehéz lett volna közvetlenül az
édesapjával dolgozni?
– Inkább fogalmaznék úgy, hogy nem
lett volna szerencsés! Sokkal jobb, hogy
nem közvetlenül neki kell elszámolni a
teljesítményemmel, hanem pontosan
ugyanolyan feltételek és körülmények
mellett ugyanolyan eredményeket várnak
el így tôlem, mint bármelyik kollégámtól.
● Mégiscsak a fônök fia… Elôny
vagy hátrány?
– Ez a mindennapok során egyáltalán
nem jelentkezik sem elônyként, sem
hátrányként. Ha mindenképpen meg kell
határozni egy minimális különbséget,
akkor az lenne, hogy nekem még jobban
kell teljesítenem…
● És ment a minimum ugyannyi,
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fölött teljesítek, ráadásul kifejezetten jól
érzem magam a bôrömben, ettôl aztán
még jobban megy az értékesítés.
● Mitôl tud valaki jó értékesítô
lenni, mi az ön módszere?
– Ahogy az élet sok más területén, itt
sincs tökéletes recept. Vannak alapok és
folyamatosan kell tudni fejlôdni. Mindenki más elvárásokkal érkezik hozzánk,
ennek megfelelôen kell kiszolgálni az
igényeket. És nemcsak a különféle
nyomdatermékekre igaz ez, hanem arra a
módra is, ahogyan ezt az ember teszi:
van, akivel éppen elborozgatok, van, akit
a nyomdagépek érdekelnek, mással máshogy találom meg a hangot – és sorolhatnám, hogy mikor mi az, ami mûködik, vagy esetleg egyszer mûködni fog.
● Azt gondolom, ez apai, zsigeri
öröksége lehet: nem ismerek
ugyanis a kapcsolatépítés terén
tehetségesebb embert, mint a
papája…
– Nyilván zsigeri örökség is, de tudatosan el is tanultam tôle – bár még van
hova fejlôdni…:-)
● Véleményem szerint ma a sales,
amelyhez elengedhetetlenül hozzátartozik – mondhatni alapja – a
kapcsolatépítés. és a mögötte lévô
termelôgyár – ha tetszik a „vas” –
kombinációja az, ami egy nyomdát
igazán sikeressé tehet.
– Ez így van, és ez a „cuvée” határozza meg az egész történetet: mert hiába
mûködik jól az értékesítés, ha nem tudjuk
hatékonyan és gazdaságosan megszervezni a termelést. És persze, a fordítottja
is igaz: hiába van egy hatékony üzem, ha
nem elegendô a munkaellátottsága. Ezért
is szeretnék idôvel egy kicsit jobban a

termelési folyamatokban is elmélyülni, hogy lássam, miként lehet
ezt a komplett egészet még inkább optimalizálni.
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mint a kollégáknak vagy éppen a
jobban teljesítés?
– Az elsô két évben nem: jószerint
megôrültem attól, hogy meghatározott
idôintervallumban ülök az irodában, és
próbálok új ügyfeleket szerezni, illetve a
meglévôknek újabb lehetôségeket felmutatni. Úgy éreztem, rácsok között vagyok, miközben magát a munkát, az
értékesítést szerettem csinálni. Közel áll
hozzám a sales, mert segítséget tudok
nyújtani különbözô elképzelések/célok
megvalósításában, és közben emberekkel
foglalkozok. A sikereknek örülök, a
kudarcokból tanulok, de egy nemleges
válasz önmagában nem nevezhetô kudarcnak, ez sokszor csupán egyfajta átmeneti bizonytalanság az ügyfél részérôl. Ebben a munkakörben a „talán”-ra
végzôdô válaszokat kedvelem a legkevésbé. Ilyen esetben az embernek fontolóra kell vennie, hogy mi lehet mögötte:
az ügyfél udvariasan így akar lepattintani a téma folytatásáról, vagy esetleg
éppen további megerôsítésre vágyik.
Szeretek beszélni az ügyfelekkel, szeretem megmutatni, hogy milyen lehetôségeink vannak a különféle nyomdatermékekre, szeretem összekötni a partnereket olyan partnerekkel, akikkel együttmûködve mindkettôjük még sikeresebbé
válhat, miközben a nyomda szolgáltatását is igénybe veszik – de ez kötött
formában nagyon nem ment. Azután
tavaly októberben a fônökömmel folytatott véletlenszerû beszélgetésnek
köszönhetôen kaptam egy próbahónaplehetôséget más felfogásban: végre nem
a munkaidô kitöltésére koncentráltunk,
hanem számokban kellett bizonyítanom.
Már az elsô hónapban kiderült, hogy ez
mindenki számára jó döntés volt. Ahogy
kiszabadultam a „kalitkából”, sokkal
eredményesebb lettem: ma már elvárás
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● Hogy látja, szeretné látni
magát tíz év múlva?
– Jó kérdés! A majdani pontos szerepkörömet még nem ismerem, de egy biztos: egy még a mainál is sikeresebb
Pauker Nyomdában!
● És nem kapta még el a gépszíj,
hogy 0–24 órában a céggel foglalkozzon?
– De! Óhatatlanul mindig bennem
van, hogy na ezt még meg akarom csinálni, azzal még beszélni szeretnék, és
oké: akkor majd hétvégén még befejezem ezt vagy azt az ajánlatot, projektet,
na meg még ennek utánanézek… – és
folytathatnám a sort.
De megpróbálom kényszeríteni magam, hogy ne így legyen! Most nyáron,
amikor szabadságra mentem, végig „online maradtam”, és ez alatt az idô alatt
hoztam talán a legtöbb megrendelést a
nyomdának. Ez ugyan jól hangzik, de
hosszú távon nem egészséges, így próbálok erre odafigyelni. Világéletemben
szerettem sportolni: régebben a vízipólóról szólt minden, most elsôsorban focizok, illetve edzôterembe járok. Néhány
éve egy héten legalább négyszer fociztunk, ma legfeljebb, ha egyszer tud
összejönni a csapat. Az edzôterembe
azonban hetente négyszer-ötször (ma is)
lemegyek. Szeretem, kikapcsol, feltölt,
és még jó ötleteim is születnek közben…
És pontosan azért kell idônként kikapcsolni, hogy aztán újult energiával
tudjam tovább építeni mindazt, amit
szeretnék, amit elképzeltem. ■
Ilona
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Horizon – Finishing First 2017

Egy példánytól az ipari mennyiségig személyre szabott rendszerek

Immáron másodszor került megrendezésre a Horizon GmbH Finishing First
elnevezésû rendezvénye, amelynek
ezúttal is a cég Quickbornban található
bemutatóterme szolgált helyszínül. A
nemzetközi vendégeknek szeptember
26–27-én, illetve a német nyelven beszélôk számára 28–29-én tartott kétszer
kétnapos bemutató ismét találkozópontja
volt a nyomdaipar döntéshozóinak.
Az idén a középpontba az intenzív
hálózatépítés és a know-how-transzfer
állt, azaz az automatizáció és hálózatépítés jegyében mutatták be az integrált
gyártási folyamatok potenciális lehetôségeit, amelyekben a nyomdai feldolgozás
egyre meghatározóbb szerepre tesz szert.
A Horizon a digitális változások aktív
részeseként természetes, hogy partnerei
részére bepillantást nyújt a digitális átalakulások korszakába is.
A Finishing First 2017 iránti érdeklôdés jelentôs volt: kereken kétszázan
vettek részt rajta, akik között a német és
osztrák piac szereplôi éppúgy megtalálhatók voltak, mint a skandináv, valamint
a kelet-európai régióból érkezettek. Néhány magyar nyomda tulajdonosa, ügyvezetôje is fontosnak érezte a részvételt,
ôket a Horizon magyarországi képviseletét ellátó Anton Bauer kalauzolta a rendezvényen.
Valamennyi résztvevô elsôdleges célja
természetesen az volt, hogy informálódjon az aktuális ipari trendekrôl, megoldásokról, továbbá a nyomdai feldolgozás
digitális átalakulásáról. És ezt biztosította is számukra a Horizon: az érdeklôdôk
mintegy 20 élô bemutatón vehettek részt,
ahol közvetlen közelbôl láthatták a gépeket mûködés közben. A Hunkeler, Canon, valamint Crown van Gelder cégekkel történô együttmûködésnek köszönhetôen a Horizon az idei évben egyidejûleg
három digitálistekercs-felhasználási lehetôséget is bemutatott a könyvek, brosúrák és DM-termékek variábilis gyártására.
A nyomdaipari trendek figyelembevételével természetesen tehát az egy pél-
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dánytól az
ipari termelési mennyiség
nyomdaipari
utófeldolgozásánal lehetôségei álltak
a Finishing
First 2017
rendezvény
fókuszában.
A résztvevôk találkozhattak a már
jól ismert berendezések, a
SmartStacker és a SmartSlitter újdonságnak számító, kétféle variábilis ívfeldolgozási lehetôségével, továbbá az új
FoldLiner 7 típusú berendezéssel is. Ez
utóbbi egy kombinált rendszer, amely
hajtogatógépbôl és irkafûzôbôl, valamint
a B2-es formátumot feldolgozó AFV-56
hajtogatógépbôl áll. A rendszer hangsúlyváltást jelent a félformátumú táskás
hajtogatógépeknél a Dynamic-Fold-technológiának és a Score-Navigator alkalmazásnak köszönhetôen.
Sok érdeklôdôt vonzott a StitchLiner
Mark III is, amely a Horizon legújabb
irkafûzôje, és amelynek teljesítménye és
könnyû kezelhetôsége annyira meggyôzô, hogy a cég kilenc hónap alatt világszerte több mint 100 darabot értékesített
már belôle.
A Finishing First másik csúcspontját
kétségtelenül a Horizon BQ-sorozat új
zászlóshajója, a BQ-480 jelentette. A
BQ-480 egy olyan berendezés, amellyel
autokalkulációs rendszerének köszönhetôen manuális beállítások nélkül rövid
formátumállítás idô alatt lehet EVAvagy PUR-kötéshez átállni.
Az aktuális termékek és jövôbe mutató
megoldások bemutatásán kívül neves
nyomdaipari szakemberek számos elôadását is meghallgathatták a jelenlévôk.
Az elôadók azokat a különféle szempontokat ismertették, ahogy szerintük az
iparág a jövôbeni fejlôdésre a leginkább

fel tud készülni. Az elhangzottakból egyértelmûen világossá vált, hogy a személyre szabott rendszerek irányába mutat a jövô. Gyakorlati példákat a nyomdaipar több szegmensébôl is hoztak:
Patrick Piecha az Onlineprinters
GmbH (diedruckerei.de) képviseletében
speciális folyamatokra és dinamikákra
mutatott rá az online nyomtatás területérôl, Esben Mols Kabell, a LaserTryk.dk
munkatársa pedig az online-értékesítési
csatornák lehetôségeirôl beszélt. A Hunkeler AG nevében Hans Gut a digitális
nyomtatás és továbbfeldolgozás aktuális
trendjét vázolta a hallgatóságnak.
Norbert Wienck, a Horizon cég ügyvezetôje a Finishing Print 2017 sikerére
utalva a következôképpen nyilatkozott a
rendezvény kapcsán:
„Már a rendezvény alatt is egyértelmûen pozitív visszajelzéseket kaptunk a
résztvevôktôl. A Horizon új ügyvezetô
igazgatójaként közvetlenül is meggyôzôdhettem ügyfeleink különbözô igényeirôl
és az általuk támasztott követelményekrôl, amelyek alapján igazán érékes tapasztalatokat és benyomásokat gyûjtöttem a munkámhoz. Ez a fajta partneri
együttmûködés a Horizon és az ügyfelei
között ismételten bebizonyította alapvetô
fontossági értékét”. ■
Ina–Il
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TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher
drótfûzôgépek, fejek.
Sorszámozás, perforálás

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9 333 250
Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 13 500 partnerrel világszerte!

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu

30/221 7770
30/330 2946

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. 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.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
Morgana sorszámozógéphez
8-9 számjegyes
sorszámozófejek, AKCIÓ!
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9333 250

Biztonsági ragasztószalagok
– 3 színben –

● Felnyitás után színazonos OPENED
feliratot hagy
● Papír- és kartondobozok biztonságos
lezárásához
További információért keressen elérhetôségeink
valamelyikén!
Cím: 1188 Budapest, Szövet utca 15., tel./fax: 06 1 290 8359
E-mail: info@dupro.hu, Webáruház: www.ragibolt.hu
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