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Уважаеми колеги, 

Моля, регистрирайте се за участие в седмия 
Балкански печатарски форум 
и 
втората среща на InPEQ ( Инициативата 

за обучение и квалификация на печатари) 

на адрес:

http://inpeq.org/event2012.html
Password: bpfinpeq

На страницата за регистрация ще намерите 
подробна информация за дневния ред на форума.

Ден на открити врати 
при manroland sheetfed

Печатните  технологии и  решения  на  manroland 
sheetfed, представени на drupa 2012, предизвика-
ха огромен интерес сред посетителите. В резултат 
на това клиенти на компанията бяха поканени в 
края на м. юни на специална среща, организирана 
в Центъра за печатни технологии в Офенбах, Гер-
мания.

Близо 40 гости имаха възможността да присъст-
ват на демонстрациите на високопродуктивните 
и ефективни листови офсетови машини на man-
roland sheetfed. Срещата бе открита от д-р Петер 
Конради,  вице-президент продажби,  който при-
ветства клиеентите и им благодари за подкрепата 
и доверието.  Представени бяха всички листови 
офсетови машини ROLAND – от  ROLAND 200 
до ROLAND 900,  както и решенията за печат с 
добавена стойност (value added printing – VAP). 
Присъстващите  бяха  впечатлени  от  новостите 
при ROLAND 700 HiPrint, които бяха демонстри-
рани и на drupa 2012, а именно:
– допълнителни възможности за оптимизация на 
ROLAND 700 HiPrint;
– нова генерация InlineFoiler с индексираща фун-
кция, при която се пести до 55% от разхода на 
фолио за студено преговане;
– InlineColorPilot с InlineRegister и съответна ко-
лориметрия, т. е. система за измерване и регули-
ране на процеса;
– InlineInspector 2.0 за инспекция на печатния лист;
– нова версия на Quickstart заедно с подобрения 
при подаване на листа и при баланса мастило–
овлажняващ разтвор;
– подобрени версии на Autoprint smart и настрой-
ки за подготовка и печат;
– QuickChange Color плюс Self Learn 2.0 за нама-
ляване на стартовата макулатура;
– Process Monitor за анализ и оценка на печатно-
то качество и стабилността на печатния процес.

Хибридната машина 
„Офсетът се среща с Дигиталния печат“
manroland sheetfed предлага отлично решение за 
комбиниране  на  високото  качество  и  възмож-
ности на офсетовия печат с предимствата на ди-
гиталния печат при индивидуализиране на опа-
ковки, етикети и пощенски пратки.  Мастилено-
струйна глава е интегрирана в специален модул, 
разположен между последната печатна секция и 
секцията за лакиране или системата за извеждане. 
С партньора си Atlantic Zeiser  manroland успя да 
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постигне  високо  качество  на  едноцветен  печат 
при хибридната машина.

Посетителите се запознаха с новите технологични  
решения на manroland sheetfed

© manroland sheetfed GmbH

Положителните отзиви на гостите са  за  manro-
land sheetfed сигнал за провеждането и в бъдеще 
на такъв тип срещи в Офенбах.

Info:  manroland sheetfed GmbH

Локално присъствие 
за украинските клиенти

manroland sheetfed GmbH  и украинската фирма 
MacHOUSE обединяват усилия за осигуяване на 
търговска и сервизна дейност в Украйна. 

Г–н Андрей Соколов, изпълнителен директор на 
MacHOUSE отбелязва: „manroland винаги е била 
един  от  основните  играчи  на  пазара.  С  новия 
собственик  ще  се  осигури  повече  динамика  за 
рекламиране на manroland  в Украйна.  Смятаме, 
че това ново партньорство е важна стъпка в исто-
рията на двете компании.“

Г–н Рафаел Пенуела, член на Управителния съ-
вет  на  manroland  sheetfed  GmbH  подчертава: 
„Вярваме в успешната съвместна дейност с една 
от най–уважаваните фирми на украинския пазар, 
която ще повиши доверието на клиентите. Това 
ще позволи да контактуваме директно с печатни-
ците, така че те ще имат възможност да получат 
най–високо качество и да осигурят икономически 
успех, използвайки ефективно нашите машини.“

Info: manroland sheetfed GmbH

Промени в ръководството 
на manroland web systems GmbH

Само преди няколко дни, на 15.09.2012 г. 52-го-
дишният  Екхард Хьорнер-Марас пое длъжност-
та на говорител на Управителния съвет на manro-
land web systems GmbH в Аугсбург. 

Г–н Екхард Хьорнер-Марас,  новият ръководител на  
manroland web systems GmbH 

© manroland web systems GmbH

Г–н Уве Людерс,  председател на  Управителния 
съвет на L. Possehl & Co. mbH, остава ръководи-
тел на manroland web systems GmbH, но се оттег-
ля от оперативния бизнес. „Радвам се, че с г–н 
Екхард Хьорнер-Марас намерихме ръководител, 
който познава добре проблемите на средния по 
големина  бизнес  и  който  заедно  с  останалите 
членове на ръководството ще управлява успешно 
manroland web systems  GmbH“,  подчертава Уве 
Людерс.

Данните сочат, че в първата година след обявя-
ването на несъстоятелност на  manroland AG i.I., 
новата manroland  web  systems  GmbH  ще  отго-
вори успешно на отчакванията, въпреки труднос-
тите на пазара. Това се отнася както за оборота, 
така и за обема на печалбата. През юли т. г. нови-
ят собственик закупи от ликвидатора парцела, на 
който  са  построени  фирмените  сгради  в  Аугс-
бург. По този начин Possehl демонстрира сериоз-
ните си и дългосрочни намерения по отношение 
производството на ролни офсетови машини.

Info: manroland web systems GmbH
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Heidelberg регистрира през първо 
тримесечие най–големия брой поръчки 
от четири години насам

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)  ре-
гистрира с 890 млн. евро (665 млн. евро за същия 
период на миналата година) през първото триме-
сечие на финансовата година 2012/13 (от 01.04. 
до 30.06.2012 г.) най–големия брой на поръчките 
от четири години насам, като при това печели от 
инвестиционния  импулс,  даден  от  изложението 
drupa 2012.  Това са почти 350 млн. евро повече в 
сравнение с предишното тримесечие. 

„Изложението drupa 2012 даде сериозни импулси 
на отрасъла, което пък доведе до значителен ръст 
на поръчките при нас“,  отбелязва Дирк Калибе, 
финансов директор на  Heidelberg.  „За  по–ната-
тъшното  развитие  наблюдаваме  много  внима-
телно  глобалните  конюнктурни  и  пазарни  рис-
кове,  тъй  като  икономическата  несигурност  се 
увеличи  значително  в  резултат  на  кризата  на 
еврото и задлъжнялостта на отделни държави.“

През първите три месеца на текущата финансова 
година Heidelberg постигна очаквания резултат с 
оборот от 520 млн. евро (544 млн. евро през пре-
дишната година). Лекият спад на оборота се об-
яснява с инвестиционната сдържаност на клиен-
тите преди drupa. Голяма част от поръчките, нап-
равени по време на изложението, ще се отрази на 
оборота през второто полугодие на финансовата 
година.

Info: Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg на EcoPrint в Берлин
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ще 
информира за екологични решения при печата по 
време на първото еко-изложение EcoPrint в Бер-
лин (www.ecoprintshow.com) на 26–27 септември.

Екологичният  аспект  играе  сериозна  роля  при 
всички  решения,  предлагани  от  Heidelberg.  В 
центъра на вниманието е разработката на еколо-
гични и енергийно ефективни печатни машини. 
Чрез намаляването до минимум на макулатурата, 
на отпадъците, на разхода на енергия и на вред-
ните емисии, Heidelberg осигурява на клиентите 
си ефективно и едновременно с това екологично 
производство.  Мотото  гласи:  „Мислете  иконо-
мично, печатайте екологично“.

Info: Heidelberger Druckmaschinen AG

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Решения за производството 
на кутии за опаковки
Производствената палитра на производителите на 
опаковки  започва  от  най–обикновените  кутии  и 
стига до високооблагородени картонажи.  Своеоб-
разни крайни продукти, високо качество на довър-
шителната обработка и използването на различна 
техника за облагородяване са важни отличителни 
характеристики за печата на опаковки за хранител-
ни продукти, сладкиши, фармацевтични продукти, 
козметика и цигари. 

Heidelberg предлага подходящи решения за всички 
производствени етапи на изработването на кутии 
за опаковки – от администрирането, през обработ-
ката на данни, от печата през  облагородяването, 
щанцоването и лепенето и до логистиката на про-
дуктите.  Допълнително фирмата осигурява висо-
кокачествен сервиз, например с програми за тех-
ническа поддръжка, за консултански услуги и ре-
шения за управление на цвета, за повишаване на 
производителността  и  качеството  на  производс-
твото. 

Info: Heidelberger Druckmaschinen AG



Поздравления!
Вие инвестирахте в печатна машина, която клиентите оценяват като най–доброто от германската техника. Избрахте леген-
дарната технология на manroland за Вашата печатница и решението Ви е много мъдро.
Ние искаме да сме сигурни, че Вашата инвестиция осигурява възможно най–високите печалби.
С програмата PrintValue® техниците от manroland обеспечават оптимална производствена ефективност и максимална про-
изводителност на печатната машина. Цялостната услуга включва: директен достъп до нашите експерти в Германия, ориги-
нални фабрични резервни части и сертифицирани консумативи, всичко това оптимизирано с нашите умения и ноу хау. 
Независимо от това къде е Вашата печатница, с повече от 40 представителства по цял свят ние сме близо до Вас и ще Ви 
съдействаме и подкрепяме.
PrintValue® оптимизира Вашата инвестиция.

манроланд България ЕООД
1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 - партер
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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Конференция на iarigai в Любляна 

Според  организаторите  на  39-та  международна 
изследователска конференция на iarigai, проведе-
на в началото на септември в Любляна, Слове-
ния,  това бе една успешна и изключително по-
лезна конференция.

Бяха разгледани теми от областта на флексопе-
чата,  печатната  електроника,  дигиталния  печат, 
опаковките,  цветната  репродукция,  мобилната 
медия и много други.

Соб. инф.

Симпозиум на PrintCity

На  25.10.2012  г.  посетителите  на  изложението 
Viscom във  Франкфурт/Майн  ще  имат  възмож-
ността да се запознаят с новости в областта на 
опаковките.  Г–н Райнер  Кун,  директор  на  али-
анса PrintCity ще представи  новите тенденции и 
възможности  при  производството  на  печатни 
продукти и опаковки с добавена стойност (Value 
Added Printing & Packaging).

 

Проектът VAPack (Value Added Packaging-Initiat-
ive – Инициатива за печат на опаковки с добаве-
на стойност) на PrintCity съществува вече от две 
години. В него участват с многогодишен опит и 

познания водещи производители на материали и 
оборудване.

Viscom е международно специализирано изложе-
ние за визуална комуникация, което през 2012 г. 
ще  се  състои  от  25-и  до  27-и  октомври  във 
Франкфурт/Майн, Германия.

Info: PrintCity Alliance

Директорска конференция на Intergraf
3–4.09.2012 г., Талин, Естония

Домакин на тазгодишната Директорска конферен-
ция на Intergraf бе един от новите членове на кон-
федерацията – Асоциацията на Естонската печа-
тарска индустрия. Присъстваха 30 представители 
от 17 държави. Участниците бяха приветствани с 
добре  дошли от  г–жа  Беатрис  Клозе,  Генерален 
секретар на Intergraf .
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Г–жа Кюли Тамес, Генерален секретар на  Асоци-
ацията на Естонската печатарска индустрия, пред-
стави накратко икономиката на най–малката при-
балтийска държава, която през последните години 
сериозно пострада от европейската икономическа 
криза. В общо 304 печатни компании в страната 
работят близо 2500 души. Повече от половината 
са офсетови печатници, само няколко от тях рабо-
тят с персонал над сто души. Много голяма част 
от печатната продукция е предназначена за износ. 
Най–стабилни  са  икономическите  контакти  със 
скандинавските държави.

Г–н Томас Ернрот, вице-президент маркетинг във 
фирмата UPM, Финландия, запозна участниците в 
Директорската конференция с дейността на ком-
панията по цял свят. Особено внимание бе отделе-
но  на  екологичната  и  енергийната  политика  на 
UPM, която е изключително актуална и интересна 
през последните години.

Г–жа  Йохана Пустинен от фирмата Thinfilm, Нор-
вегия, представи новите продукти на компанията 
в областта на печатната електроника.

Колежките от Британската федерация на печатар-
ската индустрия г–жа Кати Удвард,  г–жа Урсула 
Дейли и г–жа Кейи Смит споделиха своя опит в 
областта на контакти и работа с клиентите.

Г–н Алесандро Риго от Италианската асоциация 
на  печатарите  представи  интересно  изследване, 
проведено сред италианските медии и отразяващо 
съвременното състояние на печатните и електрон-
ните медии.

Г–жа Ане-Мари де Нозе (вляво) и  г–жа Беатрис Кло-
зе, Intergraf, дискутират с участниците в Директорс-
ката конференция въпроси по представените анализи  
и изследвания

Intergraf също представи интересни анализи и из-
следвания за развитието на съвременните медии, 
които определено ще имат значение  за  отрасъла 
през следващите години.

Представителите  на  печатарските  асоциации  от 
Обединеното кралство, Швеция,  Франция и Бел-
гия споделиха опита си в областта на набиране на 
нови членове, както и някои трудности и успехи 
при въвеждането на нови инициативи за подкрепа 
на членовете.

Г–жа Летиция Рейнод (вляво) и  г–жа Беатрис Клозе,  
Intergraf
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Както  всяка  година,  директорите  дискутираха 
проблемите  на  работодателите  с  профсъюзите. 
Отбелязани бяха особеностите във всяка държава, 
както и някои промени, възникнали в резултат от 
икономическата криза в Европа.

Следващата Директорска конференция на Intergraf 
ще се проведе на 2–3 септември 2013 г. в Будапе-
ща, Унгария.

Соб. инф.

Панаири и изложби

      26–29 септември 2012 г.
       Белград, Сърбия

COPI'S
Рекламни и печатни комуникации 
Inter Expo Center – Sofia 
16–18 октомври 2012 г.

World Publishing Expo 2012 
(IFRA Expo & Conference) 
29–31 октомври 2012 г., Франкфурт/Майн

Международен икономически панаир
Мостар, Босна и Херцеговина
9 – 13 април, 2013 г.

ПринтКом
Международна изложба 
за печатна комуникация

Международен панаир Пловдив
15–18 май 2013 г.

PRINTTEK 2013
12-и международен панаир 
за печатни технологии и хартия
17–22 май 2013 г., Истанбул

Очаквайте брой 4 / 2012 
на информационния бюлетин 

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