
Новини от PrePressbg.com

Последни места за КУРСА ПО АДАПТИРАЩ МЕНИДЖМЪНТ
Шестседмичен курс за настоящи и бъдещи ръководители от всеки ранг.

Нови версии на плъгините Genuine Fractals 5 и Genuine Fractals Print Pro 5
Плъгините са предназначени за скалиране на изображения във Photoshop. С тяхна помощ 
могат да се увеличат изображения до 1000% без това сериозно да намали качеството им.  
Всичко това се постига със специални скалиращи алгоритми.

Официално представяне на WACOM PL-521
С модела PL-521 Wacom представя новия привлекателен PenDisplay с висока резделитена 
способност и 15" LCD екран, окомплектован с дигитална писалка. Тя може да се използва 
като писалка, мишка или курсор.

Скенер за книги А2 формат
Немската фирма Imageware, специализирана в производството на скенери за специфични 
нужди, пусна моторизиран вариант на леглото за книги към своя най-популярен модел 
скенер BookEye А2.

Wireless Pen Tablet на Wacom - неограничена свобода за вашия компютър
Лъскав, атрактивен дизайн комбиниран с безжична технология. Новият безжичен таблет 
на Wacom е перфектния инструмент за хора на дигиталното изкуство.

Трудова Борса
лого конкурс
Търси Графичен Дизайнер / Специалист предпечат
Графичен дизайнер
Тъсим "оператор/предпечат"
(Обявите за работа са само за специалисти от полиграфическия и рекламния бранш.)

Обяви Купува/продава

Купи онлайн
Новият пакет векторни изображения - Ultimate Icons MEGA PACK
PANTONE® FORMULA GUIDE
Наръчник по предпечатна подготовка
Ultimate Ornaments MEGA PACK
101 видео урока за CorelDRAW за 19.95

Система за онлайн поръчки БГоферта. 
БГоферта осъщестествява връзката между Вас и клиента. Останалото е във Ваши ръце. 
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Полиграфия Инфо представя някои от фирмите в каталога:

Фреш Дизайн ООД
Фреш Дизайн ООД развива своята дейност в областта на рекламата и предлага пълно 
рекламно обслужване, кратки срокове и доказано качество.

Вертикал-7 ЕООД , ВИА - Издателство , Дедракс ООД , Джи-Пойнт ООД , Друк 
Партнерс ЕООД , ФакторПринт , Фатум ООД , Фреш Ап Лейбъл , FFD , Indoor Displays 
, Алфа Пласт ГРУП ООД

Категории в каталога - 34
Фирми в каталога - 1841
Машини в каталога - 85
Градове - 80 

Нови фирми

» Издателска къща Колхида
» Арт-А
» Ска Вижън
» Кало спорт
» Фортес ООД

Условия за добавяне в каталога
Моля, извинете ни, ако сме Ви обезпокоили с този мейл.
Ако не желаете да получавате повече информация за новините в областта на полиграфията 
от PrePressbg.com, изпратете празен мейл на този адрес и ние няма ди Ви безпокоим повече!

Prepressbg.com уважава Вашите права и не предоставя Вашата лична информация на трети 
лица. Изключение правят случаите, в които информацията е публична или имаме Вашето 
изрично съгласие. Изпращането на този нюзлетър се извършва и контролира изцяло от 
PrePressbg.com. Ако имате въпроси или предложения, екипът ни е на Ваше разположение.

Сърдечни поздрави!
Екипът на  Полиграфия Инфо 

http://polygraphy.info/?page=home
http://www.PrePressbg.com/
http://polygraphy.info/?page=reg
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1852
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1853
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1854
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1855
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1856
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=671
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1790
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1512
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=704
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=5
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=766
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1607
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1607
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=414
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=7
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=499
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=295
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=774
http://polygraphy.info/?page=home

