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Democentrum Esko v Brně
S prvním letošním číslem našeho a doufám, že už i Vašeho
Newsletteru, si vám dovoluji popřát úspěšný rok 2014 jak
v podnikání, tak především v osobním životě. Za loňský
rok jsme prošli kus cesty. Z projektu, který měl především
podpořit veletrh Reklama-Polygraf se podle statistických údajů
o návštěvnosti našich stránek stává relevantní zpravodaj o dění
na českém a postupně stále více i na slovenském trhu vizuální
komunikace. Počáteční energie a entuziasmus, věnovaný
tomuto projektu, přinesl zájem mnoha firem o zveřejňování
informací o jejich nabídce, či povedených realizacích. Cesta elektronického publikování
s využitím multimediálních interakcí je tou nejpohodlnější cestou, jak se k vám dostanou
co nejrychleji potřebné informace.
Pozitivní reakce na novou koncepci, která umožňuje přejít z elektronického newsletteru
na webový portál signinvention ukazuje, že jdeme správnou cestou. Určitě považujeme
za úspěch, že tento Newsletter obor akceptoval, ví o jeho existenci a považuje ho za svůj.
Děkujeme za vaši přízeň.
Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu

Pneumatiky ve vlastním stylu
V čase boomu wrappovacích fólií aplikovaných
na dopravní prostředky by si mohla získat pozornost designérů tiskárna japonské společnosti Lac Corporation, která jako první na světě
dokáže přímo plnobarevně potisknout pneumatiky. Zařízení je osazeno 6-ti kanálovou tiskovou
hlavou a pracuje s vodou ředitelnými barvami
CMYK, samostatnou bílou a primerem (http://
laccorp... Celý článek zde

Doposud mohli potenciální zákazníci vidět řezací stoly Kongsberg v akci pouze v centrále Esko
v Norsku. Brněnská pobočka Esko nyní vytvořila showroom... Celý článek zde

HEXIS WEB pro každého
Výrobce folií Hexis inovoval svůj web www.ilovehx.com, který je určen především na praktické věci spojené s touto značkou. Na webu lze
najít mimo... Celý článek zde

Potisk materiálů a předmětů UV
technologiemi Roland
Nenechte si ujít workshop, který pořádá firma
Bitcon ve dnech 12. – 13. 2. 2014 ve svém pražském sídle v ulici Suchý vršek 33 na Praze 5.
Program se zaměří na praktické ukázky potisku jednotlivých předmětů jako kryty mobilních
telefonů, USB karty, tužky, zapalovače, golfové
míčky či průmyslové štítky a to i s použitím...
Celý článek zde

Spandex pozýva na školenia
Carwrappingu
Spoločnosť Spandex pre svojich zákazníkov
usporadúva niekoľkokrát mesačne pravidelné
celodenné... Celý článek zde
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PaperlinX uvádí novou tiskovou
folii od Avery Dennison
Společnost PaperlinX uvádí na trh novou kvalitu
monomerických tiskových folií Avery Dennison
se šedým lepidlem.
Materiál bude dodáván ve standardních šířích
a návinech se dvěma variantami lepidla, tak jak
tomu bylo u... Celý článek zde
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Dálší čísla zákaznických časopisů

ROZHOVOR NA TÉMA:
Vyplatí se být průkopníkem?
Společnost Astron Print investovala do nejkvalitnější sublimační tiskárny na světě. Durst
Rhotex 322 je specializovaná technologie pro
oblast Soft Signage, která dynamicky roste.
Je ale trh zralý na tak výkonnou tiskárnu? Požádali jsme o rozhovor Jana Hodka, Business
Unit Directora společnosti Astron Print.
Dozrál trh na tak výkonnou a poměrně specializovanou technologii?
Astron Print ani v minulosti neváhal investovat
do převratných technologií, které jiní poskytovatelé tiskových služeb pokládali za příliš drahé, či čekali na potvrzení trendů. Vždy jsme
při těchto investicích viděli aplikace, které můžeme nabídnout klientům a které budou lepší,
než konkurenční nabídka. Sublimační Rhotex
322 však nepředstavuje žádné riziko. Textil je
médium budoucnosti. Navíc ho potiskujeme
již dlouho a máme vybrané aplikace, kam se
lépe hodí sublimace, než latexové tisky nebo
výstupy z UV tiskárny.
Prozradíte, které to jsou?
Segment Soft Signage je v současnosti nejrychleji rostoucí obor v oblasti velkoplošného
tisku. Sublimace s tak brilantní kvalitou, jakou
dokáže poskytnout Rhotex 322, přináší tisky
i pro krátkou pohledovou vzdálenost. Těch
více než 1200 dpi je tam prostě vidět. Grafika

není vůbec cítit a především ji lze v případě
potřeby bez obav prát.
Sázíme hlavně na textilní vypínací rámy, kde
dokáže grafiku instalovat i nezaškolená
obsluha. S jejich pomocí lze výrazně zlevnit
kampaně, které nebudou omezeny odbornou
instalací. Zadavatel tak může využít rozpočet na více kampaní a my logicky doufáme
ve větší objem tisku. Kvalitu grafiky vyrobené
sublimací neovlivní pouze kvalita tisku, ale
i nastavení teploty a tlaku při fixaci. Výsledná
barevnost tedy závisí na mnoha parametrů
a vyžaduje mnoho zkušeností. Neumí to každý
a tak se potisk textilu mnohem víc vyplatí, než
řešit objemy tisku na PVC bannerech. Rhotex
322 s výkonem 140 m2/hod se ale nebojí ani
těch velkých objemů na textilu.
Vyplatí se tedy být průkopníkem?
Nám se to doposud vždy vyplatilo. Důležité je,
ale vždycky vidět službu, kterou můžete díky
novince nabídnout. Je to náročná cesta, protože ten první šlape cestičku těm dalším, ale
taky vybírá, kam se půjde. Když jste na sebe
nároční, nemusí vám ti další stačit ani po vyšlapané stezce.

Laminovací stoly CWT od VTS
PAPERLINX

Fujifilm a Heidelberg oznámily
strategické partnerství

Jak jste pravděpodobně zaznamenali, dochází v
OSPAP a.s. a její divizi VTS (Visual Technology
Solution) k proměně vizuálního stylu, jehož cílem je, dostat do podvědomí všem zákazníkům
v České... Celý článek zde

Společnosti Fujifilm Corporation s Fujifilm Global
Graphic Systems a Heidelberg Druckmaschinen
oznámily... Celý článek zde

Ricoh Pro L4100 v Evropě
Vstupní branou na evropský trh se novinkám,
latexovým tiskárnám s označením Pro L4130 a
Pro L4160... Celý článek zde

AKYPLEN nově u FTP
FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. zařadila
do své nabídky materiálů extrudovanou polypropylenovou (PP) fólii s vysokou rázovou houževnatostí a vynikající odolností proti chemikáliím a UV záření pod značkou AKYPLEN®
Samozřejmostí je snadné vysekávání, ohýbání
za studena a... Celý článek zde
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Dovolujeme si naše čtenáře upozornit na nové
čísla časopisů, které vydali někteří členové
Sdružení dodavatelů pro signmaking pro své
zákazníky.

Nový ekosolventný atrament pre
tlačiarne OEM Roland
Spandex predstaví v najbližších dňoch novo
vyvinutý atrament INCARO Eco Sol Ink určený
pre tlačiarne OEM ROLAND. INCARO Eco-Sol
CMYK / LC / LM je kompatibilný s pôvodným
atramentom OEM... Celý článek zde
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Den signmakingu a Etický kodex
První letošní setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking proběhlo dne 14. ledna
2014. Hlavním tématem této schůzky byla
diskuze o dalším směřování výstavy Den signmakingu, která se v posledních letech střídavě
konala v Brně a Bratislavě. Po široké diskuzi
bylo rozhodnuto, že v roce 2014 se Den signmakingu uskuteční v podzimním termínu, opět
v brněnském Hotelu Voroněž. Dochází také
k přeformátování akce s tím, že se bude jednat
primárně o workshopy a semináře. Komerční
prezentace tak budou minoritně doplňovat
edukativní část.
Na návrh tajemníka bylo odsouhlaseno revitalizované znění Etického kodexu. Jeho nová
úprava lépe odpovídá aktuálním potřebám
Sdružení a současné situaci na trhu. Plné
znění Etického kodexu najdete na www.sign-sdruzeni.cz.
V rámci běžné agendy byla řešena problematika komunikace značky Sdružení na trhu, veletrh Reklama Polygraf 2014, včetně oborové
soutěže Duhový paprsek.
Součástí setkání byla také příprava XIII. Interního výzkumu signmakingového trhu, který
proběhl 23. ledna v showroomu BMW, v Praze – Čestlicích.

DAGO: Nové Lego světy
Společnost DAGO vytvořila pro svého klienta
Lego do sítě hračkářství Bambule (na Slovensku
Alltoys) unikátní instalaci světů Lego pro malé i
velké příznivce této světoznámé značky. První
pilotní projekt byl právě instalován v nákupním
centru Avion v... Celý článek zde

Využití ultračiré fólie Clearview
od 3M
Dekorace skleněných povrchů může mít mnoho
podob. Ve společnosti Luna Ateliér se rozhodli
využít k dotvoření interiéru ultračirou fólii od 3M
s digitálním potiskem. Její hlavní výhodou je, že
v nepotištěných... Celý článek zde

Workshop pro studenty na firmě
Bitcon
Dne 14.1. 2014 proběhl v prostorách firmy Bitcon již druhý workshop spojený s exkurzí pro
studenty 3. ročníku Vyšší odborné školy grafické a 4. ročníku Střední průmyslové školy grafické v Hellichově ulici v Praze.
Tentokrát byla celá... Celý článek zde

Promostolky pro Olymptoy
Společnost Freeboard připravila pro firmu
Olymptoy promostolky Premium. Olymptoy
s.r.o. je dovozce a distributor hraček. V roce
1999 začal s dřevěnými hračkami, nyní již dováží i hračky plastové... Celý článek zde

Na základě hlasování posluchačů rádia Kiss
98 FM získala nová prodejna drogerie TETA v
nákupním centru Novodvorská Plaza ocenění
„Nejlepší drogerie v Praze“. Získané ocenění
je cenou i pro MORIS design, který je autorem
konceptu rebrandingu... Celý článek zde

DAGO na síti LinkedIn
Kdo dnes není na síti, jako by nežil. Sociální sítě
skýtají nevídaný potenciál firemní komunikace a
tak se ve firmě DAGO rozhodli prezentovat na
největší profesionální síti světa. Zřídili si profil na
LinkedIn. Nejde však pouze o prezentaci nutných údajů o firmě. Rádi by se svými partnery,
kolegy, příznivci... Celý článek zde

Studenti ČVUT tisknou levněji
V rámci spolupráce firmy Copy General s Fakultou stavební ČVUT platí pro studenty nadstandardní podmínky pro tisk jejich ročníkových
prací - slevy až 40 % na plnobarevné plachty a
barevné prezentace... Celý článek zde

Duhový paprsek přijímá přihlášky

Environmentální certifikace v
Ross Rajec

Nejlepší drogerie v Praze

Již jedenáctý ročník soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci vyhlásila společnost M.I.P.
Group ve spolupráci se Sdružením dodavatelů
pro signmaking. Do soutěže můžete přihlásit
práce realizované v oblasti signmakingu, výroby
reklamy, idoorové a outdoorové reklamy, které
byly vyrobeny na území České a Slovenské republiky v roce 2013. Tak jako v minulých letech
je vypsáno těchto pět kategorií: Světelná reklama... Celý článek zde

Hvězda 3DR vstupuje do dalšího
ročníku
Asociace 3D reklamy ve spolupráci se společností M.I.P. Group a mediálním partnerem
Marketing & Media vyhlásila další, již 14. ročník
soutěže Hvězda 3D... Celý článek zde

Společnost Ross, s.r.o. vstoupila do procesu
implementace environmentálního manažerského systému podle normy ISO 14001:2004.
Celý článek zde

ImagePerfect™ 2125
kvalita bez kompromisů

litý frontlit banner 520 g/m2, saténový povrch,
vynikající potisknutelnost, extrémně vysoká pevnost,
dobrá svařitelnost, třída nehořlavosti B1,
potisknutelný eco-solventními, solventními,
UV a latexovými inkousty,
÷ k dispozici v šířkách: 110 cm - 320 cm
÷
÷
÷
÷

Přípravy na soutěž o nejlepšího
marketéra roku 2013 pokračují
Se začátkem roku 2014 se v České marketingové společnosti rozběhly naplno i přípravy na
soutěž Marketér roku 2013... Celý článek zde
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www.signinvention.com
Dopravní značky pro inteligentní
vozy

Jaký byl 2013 v digitálním tisku?
Zařízení, uvedená na trh sice nepřinesla žádnou
novou tiskovou technologii, nicméně zdokonalila
ty stávající směrem k vyšší rychlosti, ale zároveň
i kvalitě a produktivitě. V čele žebříčku výrobců
těch největších strojů... Celý článek zde

Auta schopná číst dopravní značení už existují a
do roku 2025 jich už takových bude v Evropě přes
polovinu, tvrdí pracovníci z Evropského programu
pro výzkum dopravy... Celý článek zde

Největší panorama na světě
Německá společnost Asisi Panometer v loňském
roce zpřístupnila své sedmé monumentální 360°
panorama nazvané Lipsko 1813. Zakladatelem
společnosti je Yadegar Asisi... Celý článek zde

Mimaki Dealer Day 2014

Digital nebo analog

Příklad one-to-one komunikace

Všem zájemcům o ucelenou přehlídku aktuální
nabídky společnosti Mimaki je určena prezentace
u společnosti Ernst Mendel GmgH v německém
Norimberku http://www.mimakieurope.com/locations/ernst... Celý článek zde

Jednoduchá tabule a křída, plakát ve vitríně, světelný box s plnobarevným potiskem, ale i digitální
monitor. Takové všechny podoby může mít aktuální nabídka tzv. menu board. K plnému využití
výhod... Celý článek zde

Fotbalový klub West Bromwich Albion z britské
Premiere League se rozhodl odměnit všechny
současné i minulé držitele permanentek a dát najevo svým fanouškům, jak si jich váží.
Vítězným se stal nápad... Celý článek zde

Trendy v tiskovém průmyslu

Antalis s papírem Xerox

Cílem studie Weiterbildungsinitiative Druckindustrie (další vzdělávání v tiskovém průmyslu - WiDi,
Celý článek zde

V červenci tohoto roku oslovil Antalis vedení společnosti Xerox se závaznou nabídkou převzetí
distribuce kancelářského papíru v západní Evropě. Po... Celý článek zde

Piggyback labels

Production ACP / Budget / Eco
Rozšířená řada hliníkových sendvičových
panelů v rozměrech od 1 × 2 m do 4 × 1,5 m

Již od 256 Kč/m2

Produktivita a efektivita práce souvisí od nepaměti s pořádkem. A platí to i pro signmaking, o
tom asi není sporu. Aby vám i nám někteří výrobci tiskových médií usnadnili v tomto ohledu život,
přišli s drobným vylepšením... Celý článek zde

Out of
box
Přesto, že mnozí si o statistice myslí,
že...

