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Фирма Друк Партнерс откри свой офис и склад във Варна
Складът се намира на адрес бул.”Владислав Варненчик” № 267, телефон за контакт 052/ 74 03 
60. Тук клиентите на фирмата от Варна и региона могат намерят цялата гама мастила и 
консумати, които фирма “  Друк Партнерс”   предлага, както и да дадат заявките си за смесени 
мастила.

Truepress Jet520
Безкомпромистни сте към точността на цвета? Не можете да направите компромис с 
качеството на печат и срока за изпълнение? Тогава Truepress Jet520 е точно за вас.

Участвайте в международен конкурс на Xerox
Xerox търси най-добрите дигитално отпечатани материали в тазгодишното издание на Global  
Printing Innovation Awards.

Adobe Creative Suite 3 вече в продажба
Новият Adobe Creative Suite 3 е вече в продажба. Официалното представяне за България ще бъде 
на 24 април 2007 г., вторник в Театър Българска армия, София.

Булгед разширява технологичните си възможности!
За да печатате все по-лесно, Булгед прибави към оборудването си автоматичен биндер Horizon 
BQ – 260 и полиграфски нож на ширина 115 см, с изцяло компютъризирано управление.

Специализирано списание за опаковки
Предстои излизането на пилотен брой на специализирано списание за опаковки ПроПАК. Тук 
можете да разгледате съдържанието и корицата му. Пожелаваме на колегите и издателите 
от BMG успех с новото издание.

Трудова Борса
  Търсим предпечетар за ситопечат!
  Графичен дизайнер предлага векторизиране
  Търсим граф.дизайнер-естет/художник
  HutsJWT si tarsi DTP
(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
PANTONE COLOR BRIDGE® coated
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:

КАРИЕР ООД , Тепеде България ЕООД , Томел Ко ООД , ФакторПринт , Галбо ООД , 
Имеджин Принт , КЛЕБЕКС Василев ЕООД , Промимекс ООД , СТС Принт , Унипейпър 
ООД

Категории в каталога - 34
Фирми в каталога - 1835
Машини в каталога - 85
Градове - 80 

Нови фирми

» БГ Плакат
» Но-Фрост
» Крйчсов 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
file:///C:/Documents and Settings/Plamen/Desktop/www.PrePressbg.com
http://polygraphy.info/?page=reg
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1848
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1849
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1850
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=714
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=714
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=342
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=655
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=189
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1801
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=315
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=766
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=184
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=433
http://polygraphy.info/?page=cominfo&comid=1175
http://polygraphy.info/?page=home

