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Директорска конференция на Intergraf

Тазгодишната директорска конференция 
на Intergraf се проведе на 8-и и 9-и 
септември в Берлин, Германия. 

Домакин бе Федералният съюз за печат и медии
(BVDM).  Присъстваха  27  представители  от  15
държави.  Директорът  на  Германския  съюз  д–р
Паул Алберт Демел приветства присъстващите с
добре дошли и представи накратко състоянието
на германската печатарска индустрия. 

Д–р Паул Алберт Демел откри Директорската кон-
ференция на  Intergraf

Присъстващите одобриха резултатите от минало-
годишната Директорска конфиренция, проведена
в Будапеща, Унгария. 

С  голям  интерес  бе  посрещната  презентацията
на Даниела Колб, мениджър на Kellen Europe, ко-
ято представи  компанията  и  засегна  основните
предизвикателства, пред които са изправени днес

                  Международният форум за ефективност и качество на печата
                                 ще се проведе на 23-24 октомври, 2014 г. в Загреб, Хърватска.

      Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите 
      обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“ 
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съюзите на работодателите от различни отрасли
в Европа. 

Роберт Мак Клементс,  Cdi  Print  Yorkshire,  спо-
дели опита на творческото направление и на ди-
гиталната промишленост във Великобритания.

Темата „Екология“ бе дискутирана подробно от
Масимо  Каприати,  AltaEco,  Италия;  Юлия  Ро-
ман,  BVDM,  Германия; Дейл Уолис от Британс-
ката федерация на печатарската индустрия, как-
то и от Летиция Рейнод, Intergraf.

Жак Костер, медиен и комуникационен съветник,
Холандия, представи кампанията за печатни ме-
дии  Print Pakt,  която се превръща в средство за
консултация на клиентите в областта на медий-
ния микс, наречен „комуникационен компас“. В
рамките  на  тази  кампания  се  провеждат  семи-
нари за членовете на асоциацията за използване
на различни средства и опит. Много от присъс-
тващите участваха активно в дискусията на тема:
„Как да помогнем на печатарите да се превърнат
в доставчици на комуникационни услуги?“.

Михаел Хог, мениджър по обществени проблеми,
RoyalMail, Великобритания, информира колегите
по  темата: „Информирай ме постоянно“ –  Keep
me posted.

Г–н Кюнел, директор на представителството на
Европейската  комисия  в  Берлин  разгледа  пре-
дизвикателствата,  пред  които  е  изправен  Евро-
пейският съюз през следващите няколко години.

Генералният секретар на Intergraf, Беатрис Клозе
и Летиция Рейнод изнесоха подробна информа-
ция  за  дейността  на  Intergraf през  последните

месеци в областта на икономическото развитие,
конкурентноспособността, екологията и социал-
ните проблеми.

Представителката  на  латвийската  печатарска
асоциация  представи  органицацията  и  разгледа
икономическото  развитие  на  печатарската  про-
мишленост на страната през последните години.
Тази презентация бе база за дискусия по проб-
лемите,  съществуващи  във  всяка  от  страните–
членки на Intergraf.

Соб. инф.

Нова ROLAND 706 за турска 
печатница за опаковки

Висококачествени  продукти  произведени  за
кратко  време.  Това  са  изискванията  на  печат-
ницата за опаковки Omaks Printing and Packaging
Ltd.,  създадена  преди  19  години  в  Истанбул,
Турция.

© manroland sheetfed

Бурхан Юждемир и  Атила Юждемир пред  новата
ROLAND 706LV

Предприятието работи успешно с водещи в стра-
ната фирми за фармацифтични продукти, храни,
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офисни хартии, козметика, промишлени продук-
ти и текстил.

Иновациите са били винаги ключ към успеха на
Omaks  и  са  осигурявали  непрекъснат  ръст  на
бизнеса.  С внедряването на високотехнологични
печатни машини компанията осигурява най–ви-
соко  качество  и  отговаря  на  изискванията  на
клиентите си.

Omaks  поръча  неотдавна  нова ROLAND  706
LTTLV с UV сушене. Решението за новата инвес-
тиция бе взето лесно, като се има предвид успе-
ха,  постигнат  с  работещата  във  фирмата RO-
LAND 706 LV.

Г–н Бурхан Юждемир, собственик на  Omaks,  е
много  доволен  от  оборудването  на  Manroland
Sheetfed,  както и от сервиза и поддръжката, по-
лучавани от търговския партньор на фирмата в
Турция Pasifik Trading.  Той е убеден,  че новата
ROLAND 706 LTTLV ще удовлетвори повишени-
те изисквания на клиентите и в същото време ще
намали производствените разходи.

Прес–информация на manroland sheetfed

Уникална пощенска марка, отпечатана
на машина ROLAND

По повод на 8-и март, международния ден на же-
ната,  bpost  издаде нова марка, на която е изоб-
разено лицето на млада жена с помощта на 606
думи.

© manroland sheetfed

Това уникално изображение е отпечатано на ма-
шина  ROLAND.  Manroland  са  особено горди с
факта, горд е и г–н Пиер Лемпоел, директор на

производството на пощенски марки в bpost  Бел-
гия. Дизайнерката Ан Бесеман използва специал-
на техника – комбинация от омрежени букви (за
лицето) и дигитален микротекст (за фона). 606-те
думи са взети от Конвенцията за елиминация на
всякакъв вид дискриминация на жените. Bpost се
кандидатира да влезе в книгата на Гинес за про-
изводството на пощенска марка, съдържаща най–
много четими думи.

Пощенската марка бе отпечатана на четирицвет-
ната  ROLAND 704 3B P 2/2,  която работи при
bpost  от 2000  г.  и  по  думи  на  потребителя  се
отличава с изключителна надеждност.  Отпечата-
ни са 108 хил. листа с по 5 марки на всеки лист.
Марките  могат  да  се  използват  за  стандартни
писма. Продават се във филателните магазини на
bpost.

Прес–информация на manroland sheetfed

COLORMAN e:line за Weiss-Druck

Две години след инсталирането на първата в све-
та 96-странична LITHOMAN  в Моншау,  Герма-
ния, печатницата Weiss-Druck въвежда структурни
промени при производството на печатни продук-
ти със студено сушене.

© manroland web systems

COLORMAN e:line се представи отлично в Моншау

COLORMAN e:line  с  две  печатни  кули  и  един
сгъвачен апарат бе инсталирана от март до май
2014 г. Укрепен бе фундаментът и носещата кон-
струкция на печатния цех. COLORMAN e:line  е
вече въведена в производство при Weiss-Druck и
печата ефективно ниски тиражи с около 45  хил.
оборота  на  цилиндъра  за  час (възможни  са 50
хил. оборота за час). COLORMAN e:line е изклю-
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чително гъвкава система и дава възможност  за
бъдещо обновяване.  Днес се печатат 22 седмич-
ни издания с малкия берлински формат (618 хил.
екз.) и с високо качество само за 16 часа, което е
много по–бързо от преди.

Високоавтоматизираната система работи с Mobil-
Pad и предлага множество ергономични предим-
ства. APL роботи сменят автоматично печатните
форми, ин-лайн управляващи системи се грижат
за пасера  (InlineRegistration Control) и точността
на рязане (InlineCutoff Control). Системата за ав-
томатично миене на гумените валци заменя неп-
риятните ръчни операции.
 

Прес–информация на manroland web systems

Heidelberg представя ново портфолио 
от машини за довършителна обработка

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ре-
организира работата в областта на довършител-
ното оборудване. Производствените предприятия
в Германия явно не са вече достатъчно конкурен-
тноспособни при съвременните пазарни условия.
Това е причината за  затваряне на всички цент-
рове  за  машини  за  довършителна  обработка  с
изключение на предприятието за сгъвачни маши-
ни в Лудвигсбург. 

В областта на довършителните системи за опа-
ковки развойната и прозводствената дейност ще
се  осъществяват  в  бъдеще  от  новия  китайски
OEM-партньор (Original Equipment Manufacturer)
Masterwork  Machinery  Co.,  Ltd,  пласментът  и
сервизната дейност ще продължат да се предла-
гат от Heidelberg. 

В областта на довършителните системи за  рек-
ламен печат Heidelberg ще предлага само позна-
тите  сгъвачни  машини  и  книговезки  ножове.
Сервизът на останалите инсталирани машини се
поема  от  швейцарската  фирма  Müller  Martini.
Машините на Polar не са засегнати от тези мерки. 

Съкращаването на мощностите водят до затваря-
не на предприятието в Лайпциг и до намаляване
броя  на  работещите  в  Лудвигсбург  и  Визлох-
Валдорф.  Очаква  се  съкращаване на  около 650
души.  

Прес–информация на Heidelberger
Druckmaschinen AG

3-ти Packaging Inspiration Forum
24–25 март, 2015 г.
Print City Allianz – Хамбург

PrintCity Allianz  провежда третия поред форум,
на който отново ще бъдат представени  тенден-
циите  и  предизвикателствата  за  опаковъчната
промишленост.

Още  днес  може  да  изпратите  мейл  на  адрес:
info@printcity.de с ключова дума PIF3 и ще полу-
чите информация за  темите и докладчиците на
форума.

Прес–информация на PrintCity Allianz

Новости при KBA в Радебойл
На 26–27 юни т. г. близо 250 специалисти от 22
държави  посетиха  предприятието  на  Koenig  &
Bauer AG (KBA) в Радебойл, където се информи-
раха за новостите при илюстрационния печат.

© KBA
Презентацията на Rapida 75 с LED-UV-сушене

Прес–информация на KBA

mailto:info@printcity.de?subject=PIF3&body=Ja%2C%20ich%20interessiere%20mich%20f%C3%BCr%20das%203.%20Packaging%20Inspiration%20Forum%20am%2024.%2625.%20M%C3%A4rz%202015%20in%20Hamburg.%0ABitte%20halten%20Sie%20mich%20%C3%BCber%20Themen%2C%20Sprecher%20und%20weitere%20Details%20auf%20dem%20Laufenden.
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       манроланд България ЕООД
       ж.к. „Младост 4”, ул. „Околовръстен път” № 251
       ДЕЛТА Център, ет. 2 Офис 203, 1766 София
       Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
       office@manroland.bg; www.manroland.bg
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GRID14 – Седмият научен и професионален сим-
позиум по полиграфия и дизайн ще се проведе
на 13–14 ноември, 2014 г. в Нови Сад, Сърбия.

Организатор е Департаментът по полиграфия и
дизайн на  Университета  в  Нови Сад,  Факултет
Технически науки.

Предварителната програма на GRID14 ще наме-
рите на:
http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/enraspored.html

Соб. инф.

InPEQ Forum 2014

Международният форум за ефективност и качес-
тво на печата –  International Forum on Print Effi-
ciency and Quality, InPEQ Forum 2014, ще се про-
веде на 23–24.10.2014 в Загреб, Хърватска. Мото
на форума е “Изтокът среща Запада – печатарите
обсъждат  възможности  за  по–висока  ефектив-
ност и успех”. 

Домакини на тази девета среща на балканските
печатари и на техните европейски партньори  са
Факултетът  по  полиграфия  на  Загребския  уни-
верситет и  фирмата manroland Adriatic. 

На InPEQ Forum 2014 са поканени:

–  мениджъри,  eксперти и членове на национал-
ните печатарски съюзи в страните на Балканския
печатарски форум: Албания, Босна и Херцегови-
на, България, Хърватска, Република Македония,
Гърция,  Унгария, Румъния, Сърбия, Словения и
Турция;

–  специалисти, експерти и мениджъри от печат-
ниците на Естония, Чехия, Казахстан, Киргизия,
Латвия, Молдова,  Полша,  Русия, Украйна, Узбе-
кистан и от други европейски държави;
– представители от хърватските печатници и из-
дателства;
–  клиенти  на  спонсорите  и  поддръжниците  на
форума;
–  представители от полиграфическите училища
и университети в гореспоменатите държави, как-
то и от Австрия, Германия и от някои други евро-
пейски държави;
–  източноевропейски  и  балкански  журналисти,
локална преса.

Форумът ще се проведе в Полиграфическия фа-
култет на Университета в Загреб, адрес: 2, Getal-
dićeva; 10000 Zagreb; Croatia.

Домакините, спонсорите и организаторите на In-
PEQ  Forum 2014  ще  представят  нови  възмож-
ности  за  контакти  и  сътрудничество  между
клиенти, производители, печатници, училища и
университети от Източна и Западна Европа, а съ-
що и от някои азиатски държави.

Експерти от manroland web systems, Canon CEE,
Procemex, LEONHARD KURZ, PrintCity, Intergraf
и manroland Adriatic ще информират подробно за
тенденциите  и  перспективите  в  печатарската  и
медийната  индустрия.  Ще  бъдат  предоставени
възможности за срещи и дискусии по теми, свър-
зани с бъдещите предизвикателства в бранша.

Дневния ред на форума ще намерите на:
http://www.inpeq.org/meetings.html
Организаторите молят за Вашата регистрация най–
късно до 15.10.2014 г.

За повече информация:
– Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ, 

тел.: (02) 975 23 88; 
e-mail: trifonov@printunion-bg.org

– Росица Велкова, координатор на InPEQ Forum, 
e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org

Info: InPEQ Forum

Очаквайте брой 4 / 2014
на информационния бюлетин 

на Съюза на печатарската индустрия 
в България през м. декември т. г. 
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