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Директорска конференция  
на Intergraf

Тазгодишната Директорска конференция на In-
tergraf да се проведе виртуално. Видеоконферен-
цията се състоя на 7 и 8 септември. Участваха 
19 представители от 18 държави, членове на 
конфедерацията. 

Одобрени бяха решенията на Директорската 
конференция, проведена през 2019 година в 
Бордо, Франция.  

Беатрис Клозе, генерален секретар на Intergraf, 
коментира изданието на Германската Асоциация 
bvdm, което подпомага  набирането на нови чле-
нове. Темата „адресирана реклама“ бе дискути-
рана от колегите Брам тер Бреек (Нидерландия), 
Паул–Алберт Даймел (Германия) и Беатрис Кло-
зе (Intergraf). Германската асоциация е отправи-
ла петиция, в която се изисква неадресираната 
реклама да се пуска само в пощенски кутии със 
стикер „желая реклама“. Повечето от участни-
ците в конференцията отбелязаха, че в техните 
страни неадресираната реклама не представлява 
проблем.  

Манди Робсън от Британската печатарска асо-
циация (BPIF) представи карта, която BPIF е 
подготвила и разпространила сред членовете си 
с цел да им помогне да преживеят времето на 
изолация и строги правила по време на корона 
вируса.  

Информационен бюлетин 
на Съюза на печатарската индустрия в България 

Година XVII, Брой 3, септември, 2020 г.

Очаквайте брой 4 / 2020 на информационния 
бюлетин на Съюза на печатарската индустрия  

в България през м. декември т. г.
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По групи бе проведена дискусия, където участ-
ниците споделиха състоянието в индустрията 
през последната половин година и мерките, кои-
то взимат или предлагат за преодоляване на ико-
номическата криза. Единодушно бе мнението, 
че асоциациите губят членове, а също и прихо-
ди. В повечето държави се очакват фалити на 
печатници до края на тази и най–вече в началота 
на следващата година. 

Колегите от Intergraf представиха информация 
за дейността на конфедерацията. Летиция Рейно 
докладва по темата „Екология и компетентност,“ 
Елисън Грейс разгледа новостите в областта 
„Социални проблеми и потребителска полити-
ка“, а презентацията на Aни Сканлън бе посве-
тена на „Опаковки и тяхното рециклиране“. 

На последващата дискусия участниците отново 
споделиха своите проблеми, свързани с панде-
мията от коронавируса COVID-19. 

Решено бе следващата Директорска конферен-
ция да се проведе на 6-и и 7-и септември 2021 г. 
в Австрия. 

Соб. инф.  

Новите печатни машини  
на Manroland Sheetfed 

Комплектувана е новата линия Evolution 

С излизането на пазара на широкоформатната 
ROLAND 900 Evolution и на новите модели на 
ROLAND 700 Evolution се допълва фамилията 
Evolution на Manroland Sheetfed. 

След успеха на ROLAND 700 Evolution, предс-
тавена на drupa 2016, новите модели ROLAND 
700 Evolution Elite, Speed и Lite включват всич-
ки отличителни белези на иновации, производи-
телност и качество, които са станали синоним 
на името Evolution, както и цялото богатство от 
иновативни технологии за автоматизация. 

Сред тези функции са Autoprint, осигуряваща 
непрекъснат производствен процес от предпеча-
та до довършителната обработка с едно натиска-
не на бутона, както и InLine ColorPilot 3.0 – бър-
за, ефективна и точна технология за измерване 
на денситометрични и колориметрични стой-
ности на цветовете за едно преминаване през 
машината. 

Новата технология за намастиляване Triple Flow 
отговаря на специфични изисквания при широ-
коформатния печат, като осигурява три отделни 

режима на работа с мастило, а AC драйверът 
обещава годишни икономии от до 10 хил. kWh. 

Днес семейството ROLAND Evolution включва: 
• ROLAND 700 Evolution Elite – водещ модел 
• ROLAND 700 Evolution Speed – с призводи-
телност от 20 хил. отпечатъка на час 

• ROLAND 700 Evolution Lite – легендарно ка-
чество, начален модел 

• ROLAND 900 Evolution – голям формат 

Коментирайки старта на новата гама ROLAND 
Evolution, изпълнителният директор на Manro-
land Sheetfed Рафаел Пенуела заяви: „Пускането 
на новите модели ROLAND 700 Evolution и RO-
LAND 900 Evolution е изключително важен мо-
мент за нашата компания. ROLAND 900 Evolu-
tion е водеща в областта на широкоформатните 
печатни машини и с цялата фамилия Evolution 
можем да предложим сега иновативна техноло-
гия на печатарите по цял свят.“ 

Roland 700 Evolution Elite           © Manroland Sheetfed 

Roland 700 Evolution Speed         © Manroland Sheetfed 

 
Roland 700 Evolution Lite            © Manroland Sheetfed 

Roland 900 Evolution                  © Manroland Sheetfed 

Прес–информация на Manroland Sheetfed GmbH 
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ISEM Srl избира  
ROLAND 700 Evolution Ultima® 

ISEM Srl, лидерът на европейския пазар за лук-
созни твърди кутии за парфюмерия, козметика и 
шампанско, инвестира неотдавна в нова осем-
цветна ROLAND 708 LTTDLV UV Evolution 
Ultima®. 

Основана във Вигевано, Италия през 1949 г., 
ISEM е една от първите фирми в Италия, която 
внася нови машини с цел подобряване качест-
вото и скоростта на производствения процес. 
Новата инвестиция в ROLAND 708 LTTDLV UV 
Evolution Ultima® е част от иновативната стра-
тегията на компанията. 

Пред новата машина: г–н Пиер–Луиджи Циело, ме-
ниджър (вдясно) и г–н Франческо Пинтучи, главен 
изпълнителен директор на ISEM 

© Manroland Sheetfed 

„На непредсказуем пазар като нашия е от съ-
ществено значение да се избере надежден про-
изводител, който е инвестирал в технологии, за 
да подобри качеството и ефективността“, отбе-
лязва г-н Пинтучи, главен изпълнителен дирек-
тор на ISEM. „Трябва да отговорим на очаква-
нията на нашите клиенти, като им предлагаме 
продукти с най–високо качество, но без да пра-
вим компромис с икономическия аспект“ 

Новият ROLAND 700 Evolution Ultima® има ин-
дивидуална конфигурация, уникална за итали-
анския пазар на луксозни опаковки, проекти-
рана в партньорство с ISEM.  

Благодарение на многото технически иновации, 
машината ще позволи на ISEM да играе важна 
роля на непрекъснато променящия се пазар на 
печатни опаковки. С повече от 160 служители в 
Италия и Франция, ISEM е партньор на повече 
от 40 международни марки. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed GmbH 

Manroland Sheetfed се отказва  
от участие на DRUPA 2021 

Manroland Sheetfed GmbH обяви още в средата 
на юли т. г., че няма да участва на DRUPA, воде-
щото изложение за печатарската индустрия, кое-
то се провежда на всеки четири години в Дю-
селдорф, Германия. 

Изпълнителният директор на фирмата, г-н Рафа-
ел Пенуела, отбеляза: „Участието на DRUPA 
или на какъвто и да е друг търговски панаир ня-
ма абсолютно никакъв смисъл по време на нас-
тоящата пандемия от коронавируса.“ „.... Съжа-
ляваме за това, тъй като щяхме да предложим на 
специализираната публика демонстрации на жи-
во както на пуснатата неотдавна на пазара RO-
LAND 900 Evolution, така и на новата ROLAND 
700 Evolution Elite, но това не е осъществимо в 
настоящата ситуация. Вместо това планираме 
редица интернет семинари през есента“. 

DRUPA бе отложена от юни 2020 г. за април 
2021 г. поради кризата с коронавируса. 

Прес–информация на Manroland Sheetfed GmbH 

Intergraf е предложена за Европейска 
асоциация на 2020 година 

Церемонията по награждаването, организирана 
от Асоциацията на изпълнителните директори 
(Association of Association Executives – AAE), 
трябва да се проведе в Лисабон, Португалия на 
8-и декември т. г. 

2020 г. е година, изпълнена с много предизвика-
телства. Дори и без глобалната пандемия, 2019–
20 г. бе много натоварена за малкия екип на In-
tergraf. 

„Много съм щастлива, че работата ни бе приз-
ната от AAE“, отбеляза Беатрис Клозе, генера-
лен секретар на Intergraf. „Intergraf подкрепя 
европейската печатарска индустрия от близо век 
и ние работим всеотдайно, за да осигурим въз-
можно най–доброто представителство за нашия 
важен сектор. Благодаря на персонала и члено-
вете на Intergraf, без които това постижение не 
би било възможно. Тази номинация е за всички, 
които са подкрепили нашите дейности през го-
дините.“ 

© Intergraf 
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Какво постигна Intergraf през 2019–20 г.? 

Започна се с честването на 90-годишнината на 
Intergraf. От самото начало печатарската индус-
трия играе жизненоважна роля за насърчаване 
на образованието, демократичния дебат, социал-
ното обединение, културата, представителството 
и гражданската ангажираност в Европа. Диги-
тализацията преобрази почти всеки аспект от 
живота, но нашият високотехнологичен сектор 
се справи с това предизвикателство и продължа-
ва да предоставя творчески и изключително не-
обходими продукти, които обогатяват живота на 
хората. От 1930 г. насам Intergraf предоставя 
платформа, чрез която сътрудничеството между 
печатарите процъфтява. Заедно с трансформа-
циите през последните 90 години, Intergraf също 
се промени и развива – включително от начало-
то на 2019 г. с ново лого, корпоративна идентич-
ност и уебсайт, за да отразява по–добре нашия 
постоянно развиващ се сектор. 

Част от тази промяна включва фокусиране вър-
ху повече теми от политиката на ЕС. Печатът 
играе жизненоважна роля за преходите в Евро-
па, така че е изключително важно гласът ни да 
бъде чут в дискусиите за нашето цифрово и еко-
логично бъдеще. След европейските избори 
през 2019 г. тази работа беше още по–критична 
поради новите законодателни приоритети и по–
натоварената програма. Intergraf продължава да 
работи по въпросите на политиката на ЕС, свър-
зани с конкурентоспособността, околната среда, 
цифровизацията и социалните въпроси, както и 
редовно да популяризира интересите на печата-
рите пред служители на Европейската комисия 
и членове на Европейския парламент (евроде-
путати). 

Друг начин да се повдигне гласа на печатарите 
по важни въпроси е чрез европейски платформи 
и кампании, като например: Keep Me Posted EU 
( w w w. k e e p m e p o s t e d e u . o rg ) , Tw o S i d e s 
(www.twosides.info) и The Future of Reading 
(www.intergraf.eu/image/the-future-of-reading). 
Тези кампании са важни не само от гледна точка 
на печатарската индустрия. Те поставят въпроси 
за правата на потребителите, социалната спра-
ведливост, приобщаването, устойчивостта и ре-
зултатите от образованието. Keep Me Posted EU 
е особено успешна кампания на европейско ни-
во, подкрепена от 60 евродепутати, както и от 
различни неправителствени и потребителски 
организации, синдикати и други. 

Друг основен акцент в работата на Intergraf през 
тази година беше насочен към младите хора в 
печатарската индустрия. През 2020 г. стартира 
проектът Print Your Future, координиран от Inter-
graf, който се фокусира върху привличането на 
ново поколение в сектора. Имаше добро участие 

за наградата за млад талант 2020. Участниците 
изпратиха есета на тема „Как да подобрим 
имиджа на европейската печатарска индустрия“. 
Освен това, Intergraf е европейски социален пар-
тньор, работи по въпроси, свързани с уменията 
в социалния диалог. Иска да насърчи инвести-
циите в бъдещето на печата. 

Intergraf комуникира по различни канали. Пре-
доставя подробна статистика и пазарна инфор-
мация. Годишният икономически доклад на кон-
федерацията събира актуална информация за 
тенденциите в полиграфическата индустрия в 
Европа. През 2019–20 г. бе изготвен доклад за 
пазарите на европейски печатни опаковки и док-
лад за пазара на илюстрационния печат и на ка-
талози. 

Intergraf организира и множество международни 
събития. През 2019 г. се проведе 30-ото издание 
на конференцията и изложението Currency + Id-
entity (www.intergrafconference.com) – едно от 
водещите събития в света на печатарската общ-
ност за печат на ценни книжа и банкноти. С 490 
изложбени кабини, 68 лектори и 850 делегати 
събитието постигна голям успех и 89,9 % от 
участниците планират да присъстват отново. 
Екипът по европейските въпроси също органи-
зира няколко успешни събития, включително го-
дишната ни Генерална асамблея (Лондон 2019 и 
виртуална 2020), конференцията Print Matters for 
the Future (Лондон 2019), Директорската конфе-
ренция (Бордо 2019 и виртуална 2020) и конфе-
ренцията Бъдещето на печата (Брюксел 2020). 

Сертификатите за печат на ценни книжа на In-
tergraf (ISO 14298 и CWA 15374) също бяха мно-
го успешни през 2019–20 г. Вече има над 150 
сертификата в 55 държави, а 20 заявления са в 
процес на оценка. 

Intergraf е активна и на глобално ниво, като 
участва в ръководстото на Световния форум за 
печат и комуникация (WPCF), водещата плат-
форма за сътрудничество на основните световни 
и национални печатни асоциации. 

Прес–информация на Intergraf 

Високоефиктивна програма  
на Heidelberg 

През март тази година Heidelberger Druckma-
schinen AG (Heidelberg) стартира програма за 
трансформация, предназначена да повиши рен-
табилността и конкурентоспособността и да 
осигури бъдещето на компанията. Благодарение 
на последователното и бързо изпълнение на 
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ключови мерки в тази програма, компанията ве-
че генерира положителни резултати през наско-
ро приключилото първо тримесечие на финан-
совата 2020/2021 г. (1 април до 30 юни 2020 г.). 
Heidelberg успя и да се противопостави на ог-
ромния оперативен натиск, предизвикан от пан-
демията COVID-19. 

Благодарение на всеобхватния пакет от мерки в 
програмата за трансформация, който включва 
подобрения в структурите и организацията, как-
то и отнемане на генериращи загуби бизнес 
дейности и периферни елементи на портфолио-
то, Heidelberg е на път да подобри своята рен-
табилност с около 100 милиона евро в среднос-
рочен план. 

„Както се очакваше, в почти всички сектори, и 
по–специално в ориентираното към износ ма-
шиностроене, пандемията COVID-19 оказа ог-
ромно влияние за тримесечието. Последовател-
ното прилагане на програмата за трансформация 
ни помага да поддържаме стабилен курс през 
кризата“, отбелязва главният изпълнителен 
директор на Heidelberg Райнер Хундсдорфер. 

„Продължаваме да рационализираме портфоли-
ото си и вече виждаме първите положителни 
резултати от приложените мерки. В същото вре-
ме усещаме постепенно възстановяване на паза-
ра и в резултат на това входящите поръчки отно-
во започват да се увеличават. Нашите пазарни 
инициативи ни помагат последователно да отго-
ворим на изискванията на клиентите в тези из-
пълнени с предизвикателства времена“ 

Прес–информация  
на Heidelberger Druckmaschinen AG 

Бета тест за VariJET 106 

Koenig & Bauer Durst обяви, че в началото на 
следващата година ще инсталира при клиент но-
вата VariJET 106. Официалното представяне на 
машината ще бъде на DRUPA в Дюселдорф от 
20-и до 28-и април 2021 г. 

Дългоочакваната еднопроходна машина за циф-
ров печат с формат B1 работи със скорост до 
6000 листа/час. VariJET 106 е резултат от съв-
местната дейност на Koenig & Bauer и Durst. 
Машината, която е проектирана за печат върху 
кутии за опаковки, интегрира мастилено-струй-
на технология в платформата на високопроиз-
водителната листова офсетова печатна машина 
Rapida 106. 

VariJET 106 съчетава силните страни на цифро-
вия мастиленоструен печат с тези на класичес-

кия офсетов печат и ин-лайн облагородяването 
на печатния продукт. Тази голяма гъвкавост 
превръща VariJET 106 в една от най–продук-
тивните и икономични хибридни системи за 
цифров печат върху опаковки.  

VariJET 106 може да отпечатва персонализирани 
и индивидуализирани продукти и е предназна-
чена за ефективно производство на малки и 
средни тиражи. 

VariJET 106                                  © Koenig & Bauer AG 

Прес–информация на Koenig & Bauer AG 

Премиера на новата серия плоски 
принтери Canon Arizona 2300 

Canon представи новата серия Arizona 2300. Се-
рията включва шест модела за приложения с го-
лям формат и помага на клиентите да ускорят 
производствения процес, да подобрят оператив-
ната ефективност и да се възползват от новите 
възможности за развитие. 

Arizona 2300                    © Canon 

Прес–информация на Canon Deutschland



6 Новините от света 

 

manrolandsheetfed.com
ȀȔȡȤȢȟȔȡȘ�ǵȮȟȗȔȤȜȳ�ǹȂȂǸ
ȗȤ��ȅȢȨȜȳ��ȣ�Ȟ���������ȧȟ��ȂȞȢȟȢȖȤȮȥȦșȡ�ȣȮȦ�ʺ���
Ȧșȟ����������������������������ȨȔȞȥ����������������RƪLFH#PDQURODQG�EJ

ǹȖȢȟȲȪȜȳȦȔ�ȡȔ�ȣșȫȔȦȔ�

ȂȦȞȤȜȝȦș�ȥȜȟȔȦȔ�
ȡȔ�2QH3DVV®

ȂȦȞȤȜȝȦș�țȔȖȟȔȘȳȖȔȭȜȦș�LQOLQH�șȨșȞȦȜ��ȣȢȥȦȜȗȡȔȦȜ�ȥ�ȦșȩȡȢȟȢȗȜȳȦȔ�
2QH3DVV®��ȅȮȕȧȘșȦș�șȠȢȪȜȜ�ȥ�ȣȢȞȢȤȳȖȔȭ�șȨșȞȦ�Ȝ�ȨȧȡȞȪȜȜ��
ȞȢȜȦȢ�ȖȘȮȩȖȔȦ�ȚȜȖȢȦ�ȡȔ�ȖȔȬȔȦȔ�ȤȔȕȢȦȔ��2QH3DVV®�s�ȖȜȚȦș��
ȘȢȞȢȥȡșȦș��ȣȢȖȳȤȖȔȝȦș�


