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Директорска конференция на Intergraf
7-8 септември, 2015 г., Малта

Тазгодишната Директорска конференция се про-
веде на 7-8 септември в Малта. Участваха 24-ма
колеги от 14 държави. Програмата бе изградена
на интерактивен обмен на информация и инте-
ресни оживени дискусии. 

Г-жа Естел Сант от Малтийската печатарска асо-
циация  представи накратко индустрията  и дей-
ността на асоциацията, в която членуват 33 ком-
пании  и  12  асоциирани  членове.  Около  1500
души са заетите в печатния бизнес на Малта, а
общият брой на печатниците е 60.

                  Международният форум за ефективност и качество на печата
                             ще се проведе на 22-23 октомври, 2015 г. в Сибиу, Румъния.

      Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите 
      обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“ 
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Маргарет  Бухадиар,  президент  на  Малтийската
печатарска асоциация и Чарлз Яролд, изпълните-
лен директор на Британската печатарска асоциа-
ция,  представиха  темата  „Обучение  на  специа-
листи за индустрията“. 

Докато в Малта липсват центрове за обучение на
печатари и за целта се търси решение с помощта
на частни лица и предимно в чужбина, то във Ве-
ликобритания обучението е на изключително ви-
соко ниво, финансира се с помощта на национал-
ни програми и чрез спонсори.

Възможностите за привличане на нови членове в
асоциациите,  както  и  маркетинговата  стратегия
на органицацията бе подробно описана с приме-
ри от  работата  на  Норвежската  асоциация.  Уп-
равляващият директор Магнус Торкилдсен даде
интересни примери и подчерта необходимостта
от непрекъснат контакт  с  членовете на асоциа-
цията, както директно, така и с помощта на елек-
тронни и печатни медии.

Стратегическото  развитие  на  печатарската  и
довършителната промишленост в Португалия бе
представена от Тереза Борба.

Мартин  Видерман,  ПроПак,  Австрия,  и  Томас
Торп, ГРАКОМ, Дания, засегнаха въпроса за въ-
веждане на нови марки и преименуване на асо-
циациите в двете страни. 

Необходимостта от нови имена на организациите
възниква с промените в индустрията. Днес е оче-
видно много важно както да се въведат нови наз-
вания, така и да се преструктурират асоциациите
с цел да се отговори на индивидуалните потреб-
ности и изисквания на членовете им.
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Себастиан  Хоуце,  управляващ  директор  на
ФЕДМА (Европейска  федерация  за  директен  и
интерактивен маркетинг) изнесе интересен мате-
риал, посветен на важността и значението на ди-
ректната пощенска реклама.

Летиция Рейнод, Интерграф, представи  инфор-
мация  за  политиката  на  Европейския  съюз,
разгледа някои въпроси за  конкурентоспособ-
ността и за опазване на природната среда.

Следващата  Директорска  конференция  ще  се
проведе в средата на септември 2016 г. във Фин-
ландия.

Соб. инф.

ROLAND 700 EVOLUTION 
в музея Red Dot Design

ROLAND 700 EVOLUTION, един от победители-
те  за  наградата  Red  Dot  за  продуктов  дизайн
през 2015 г., бе в центъра на вниманието в музея
Red Dot Design в Сингапур.

Създадената  през  1954 г.  годишна награда  Red
Dot Design е считана за Оскар за дизайн в индус-
трията. Тя възнаграждава творчеството, иноваци-
ите и оригиналността. Фирми и физически лица
получават признание за продукти и кампании с
брилянтен дизайн. Журито избира победителите
в три направления: продуктов дизайн, комуника-
ционен  дизайн  и  проектни  концепции.  Всички
победители  се  представят  на  изложба  в  музея
Red Dot Design в Сингапур.

През 2015 г. ROLAND 700 EVOLUTION е сред
наградените с Red Dot Design. Журито отбеляза,
че „белите извити предни елементи" на ROLAND
700 EVOLUTION създават впечатление „за без-
упречен ред, благодарение на изчистените линии
и на визуално привлекателната структура“.

ROLAND  700  EVOLUTION  е  първата  листова
офсетова печатна машина, която получава прес-
тижната  награда.  Удобният  сензорен  контрол,
иновативните технологии, предназначени за по-
добряване  на  производителността  и  качеството
на печат, както и футуристичният дизайн, са спе-
челили симпатиите на журито, естествено, след
стриктна проверка и строг контрол.

© Manroland Sheetfed

Снимки на ROLAND 700 EVOLUTION са представени
в музея Red Dot Design в Сингапур

Наградата възнаграждава неуморните усилия на
Manroland  Sheetfed  да  създава  високотехноло-
гични печатни машини и продукти, които са не
само високоефективни, но също и грабват погле-
да с атрактивен дизайн. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed
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Нова листова офсетова печатна 
машина на Manroland Sheetfed 
при RLC

Групата за опаковки RLC инвестира в печатница-
та си в Хановер и разширява спектъра в областта
на печата и облагородяването на продукцията за
фармацевтичната индустрия. През първото три-
месечие на 2016 г. компанията ще въведе в експ-
лоатация листовата офсетова печатна машина от
типа R 710 HiPrint на Manroland Sheetfed. Маши-
ната е оборудвана с нов модул за студено нанася-
не на фолио InlineFoiler 2.0. С помощта на този
модул се осъществява особено ефективно обла-
городяване,  например,  необичайни и привлича-
щи погледа комбинации от студено фолио и мно-
гослойно лакиране.

© Manroland Sheetfed

Шестцветна ROLAND 700 с лакиращ модул, Inline-
Inspektor и InlineFoiler

В печатната машина, оборудвана с десет печатни
секции и две секции за лакиране, е интегриран
модул за студено нанасяне на фолио, който поз-
волява почти неограничено разнообразие при об-
лагородяване с фолио. 

InlineFolier 2.0 облагородява картона със студено
фолио за едно преминаване през машината. След
това върху фолиото може многократно да се пе-
чата и да се лакира както с конвенционални, така
и с UV мастила. В допълнение могат да се ком-
бинират преговане, ефектно и частично лакиране
за производство на високоефективни и привли-
чащи погледа опаковки. 

Друга особеност на InlineFoiler е възможността
за спиране подаването на фолио, когато това не е
необходимо. По този начин се избягва ненужен
разход на материали.

© Manroland Sheetfed

Листовата офсетова печатна машина на Manroland
Sheetfed, която ще бъде пусната в експлоатация през
2016 г. при  RLC, е оборудвана с десет печатни и две
лакиращи секции, както и с модул за студено нана-
сяне на фолио. С новата инвестиция RLC увеличава
спектъра си за облагородяване на продукцията

Максимална производителност, 
най–високи стандарти за качество

Семейната компанията инвестира в новата печат-
на машина и поради факта, че тя дава възмож-
ност да се съчетае максимална производителност
с  производствена  надеждност.  Едновременната
смяна  на  печатни  форми  намалява  времето  за
подготовка, което пък повишава  производител-
ността на ROLAND 700 в сравнение с други ти-
пове офсетови печатни машини. Благодарение на
вградената  система  за  измерване  на  цветовата
плътност, както и на InlineInspector – системата
за контрол, се поддържат най–високи стандарти
за качество при максимална скорост на печат. С
високоскоростната си камера InlineInspector про-
верява инлайн всеки отделен печатен лист и отк-
рива  дори  минимални  грешки  като  например
чуждо тяло, драскотини или марки. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed

manroland web systems 
на World Publishing Expo 2015
manroland web systems представя иновативни 
бизнес модели в Хамбург

Кой има най–модерната и ефективна вестникарска
машина през 2015 година? manroland web systems
винаги  участва  активно  при  отговора  на  този
въпрос. Както при проекта на новата COLORMAN
e:line в Бамберг, така и при проекта на първия в
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света дигитално отпечатан всекидневник  Walliser
Bote в Швейцария,  manroland web systems разра-
ботва  заедно  с  клиентите  си  бъдещи  устойчиви
бизнес модели, които ще представи на World Pub-
lishing Expo 2015 в Хамбург на 5–7 октомври т. г. 

Дитер Бетцмайер, член на Управителния съвет на
manroland web systems, е много доволен от подго-
товката на тазгодишното изложение World Publish-
ing Expo (WPE), където manroland web systems е на
щанд 4.530. В Хамбург той очаква професионални
и вълнуващи дискусии. „Заедно с нашата компания
много от клиентите вече работят усилено за бъде-
щето на вестникарския печат.  В повечето случаи
предизвикателствата за вестникарските печатници
са сходни и търсят отговор на въпросите: Как да се
оптимизира технологията за производство на мал-
ки тиражи и за регионални издания? Какви са въз-
можностите  за  ефективен  традиционен  печат  на
вестници?“ Решенията за печатарите не винаги са
едни и същи. Някои изискват инвестиции в нови
офсетови и дигитални печатни машини, а други –
преоборудване  и  обновяване  на  съществуващите
печатни  системи.  Дитер  Бетцмайер  подчертава:
„При всеки нов проект трупаме опит и разработ-
ваме различен бизнес модел. Тези опит и познания
бихме искали да споделим с клиентите. Едно кому-
никативно  изложение  като  WPE  е  перфектната
платформа за това.“ manroland web systems е под-
готвила  за  целта  изключително  интересни  клю-
чови  теми.  Тези  включват:  новото  измерване  на
цветовата плътност IDCμ за вестникарския печат,
надстройки и реконструкции, както и навлизането
към цифрово производство на вестници и резулти-
ращи от това бизнес модели.

© manroland web systems

Довършетелната линия на manroland web systems при
Mengis  Druck  AG  предлага  големи  производствени
възможности

Прес–информация на manroland web systems

Изложението ще се проведе в Хамбург, Германия,
от 5-и до 7-и октомври т. г. 

Изложителите  ще  представят  нови  решения  и
продукти за издателския бизнес.

Освен  срещи  с  производителите,  посетителите
ще имат възможност да посетят:

Медийни трибуни

Стратегически конференции

Работни срещи

За повече информация:
http://www.wan-ifra.org/events/world-publishing-expo-2015
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Модерен печат на етикети 
и опаковки

През септември т. г. KBA-Sheetfed Solutions, Ра-
дебойл до Дрезден, бе домакин на работната сре-
ща на Германския съюз на производителите на
самолепящи се етикети и опаковки. 

Бьорн Загасер  показва  на печатарите камерите за
инлайн контрол на качеството

Прес–информация на KBA

Heidelberg въвежда LED технологията 
за сушене и в Европа
Увеличете производителността и намалете
още повечи разходите за енергия!

В световен мащаб все повече печатари на илюс-
трационна продукция използват предимствата на
UV технологията, тъй като сухият печатен лист в
извеждащото устройство може да  се  обработва
веднага. 

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Първата в света Speedmaster XL 75 за LED мастила
е инсталирана в Abächerli Media AG в Зарнен

Това важи за широк спектър от печатни материа-
ли – от хартия до пластмаса или фолио. Постига-
ните  акценти  позволяват  най–различни  видове
облагородяване.  Чрез  този  вид  диференциация
печатниците си осигуряват конкурентно предим-
ство и са способни да отпечатват бързо продукти
с ниски тиражи. 

Heidelberger  Druckmaschinen  AG  (Heidelberg)
предлага за целта отлична технология за сушене
или  облъчване,  отговаряща  напълно  на  всички
индивидуални изисквания – от лампената техно-
логия за пълно UV и LE UV (нискоенергийно)
сушене до новата диодна технология с LED (све-
тодиоди).  Естествено,  фирмата предлага  и под-
робни консултации за избор на най–подходящата
система. 

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

 

drupa World Tour стартира през септември – 
повече от 40 мероприятия на drupa 
на всички пет континента

440 хиляди километра път 
за подготовката на drupa 

Горещата фаза на подготовката на drupa 2016 за-
почна със световно турне през септември т. г.

Планирани  са  множество  интересни  презента-
ции,  пресконференции и разговори със специа-
лизираната преса в Азия, Европа и САЩ. Повече
от 40 най–различни мероприятия на drupa ще се
проведат във всички континенти до м. февруари
2016 г. 

Целта е да се рекламира водещото световно из-
ложение за печатни и кросмедийни решения и да
се информират специалистите относно най–важ-
ните тенденции и иновации. 

Прес–информация на  drupa

© Koenig & Bauer AG
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     Еволюциято среща революцията
      Еволюционна, енергоспестяваща LED UV технология за сушене при ROLAND 700 Evolution 
      и при машини ROLAND с други формати осигурява живи цветове и висока производителност 
      за широка гама от висококачествени субстрати.
    Не всички печатни машини са направени еднакво.

       манроланд България ЕООД
       ул. „Околовръстен път” № 251, 1766 София
       Тел.: 02/955 61 33; Факс: 02/955 96 21
       office@manroland.bg; www.manroland.bg
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InPEQ Forum 2015

Десетата юбилейна среща на балканските печа-
тари и техните европейски партньори, Междуна-
родният форум за ефективност и качество на пе-
чата ще се проведе на 22 и 23 октомври, 2015 г. в
Сибиу, Румъния. 

Мото на форума е: „Изтокът среща Запада – пе-
чатарите  обсъждат  възможности  за  по–висока
ефективност и успех“.

Домакин е Печатарската асоциация „Трансилва-
ния“,  Румъния (http://www.asociatia-tipografilor-
transilvania.ro).

Официален език на форума е английски.

Домакинът, спонсорите и организаторите на In-
PEQ  Forum  2015 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 водещи фирми–производители ще ин-
формират участниците подробно за тенденциите и
перспективите в печатарската и медийната индуст-
рия.  Ще бъдат  предоставени  множество  възмож-
ности за срещи и дискусии по теми, свързани с бъ-
дещите предизвикателства в бранша.

Сибиу, Румъния

Дневен ред на InPEQ Forum 2015: 

22.10.2015 г. (четвъртък): 

начало: 13:00 ч. – край: 22:30 ч.
Регистрация – Прес–конференция за журналисти
– Откриване – Презентации на европейски фирми–
производители –  Презентация  на  Интерграф  –
Презентации на локални производители и печа-
тари – Вечеря за всички участници

23.10.2015 г. (петък): 

начало: 09:00 ч. – край: 11:30 ч. 
Среща на представители от европейските висши
и средни училища по печатна комуникация.

Моля, регистрайте се до 15.10.2015 г. на:
http://www.inpeq.org/meetings.html 
или на: http://inpeq.org/event2015.html

 password: bpfinpeq

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 / 2015
на информационния бюлетин 

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