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Vážení čtenáři,
máme za sebou zdařilý ročník veletrhu Reklama Polygraf,
na kterém jste se mohli seznámit s mnoha novinkami a v několika
případech jste byli i svědky světových premiér. Vývoj však nelze
zastavit a další novinky na vás čekají již na těchto stránkách.
S veletrhem je to totiž stejné jako s atletickým mítinkem –
dobré výsledky jsou jenom důsledkem tvrdého tréninku. Ten
náš je každodenní práce a zajištění fungování našich firem. Je
ale dobré nehledět si pouze svého písečku, protože mnohdy
i maličkost dokáže posunout věci dál bez ohledu na samotnou
píli a zručnost. Přinesly vyměnitelné „špunty“ na kopačkách
Adidas vítězství Německu nad Maďarskem ve finále mistrovství světa v roce 1954, nebo
to bylo o sportovní dovednosti? Detaily v podobě nano povrchu plavek, lepší tkaniny pro
kombinézy skokanů na lyžích, změna aerodynamiky člunu rozhodují o vítězství, stejně jako
v našem oboru lepší tiskárna, lepší materiál, lepší lepidlo. Držím nám všem palce, aby se
výhody nových a lepších prostředků pro práci dostaly všem a aby náš obor dále vzkvétal
i na nových trzích, o jejichž významu již dnes nikdo nepochybuje.
Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu Reklama Polygraf

Bitcon uvedl nové latexové
tiskárny RICOH

Pět prodaných tiskáren Océ
Arizona 6100 přímo na premiéře

Strategickou spolupráci na uvedení nové řady
latexových tiskáren ohlásily společnosti IMPROMAT a Bitcon na veletrhu Reklama Polygraf
2014. Nový latex zavítá v druhém červnovém
týdnu na road-show po moravských městech –
Havířov (10. 6.), Zlín (11. 6.), Brno (12. 6.)
Více na: www.bitcon.cz

Celosvětovou premiéru flatbedu Océ Arizona
6100 na stánku Canon Europe na veletrhu FESPA Digital 2014 můžeme směle označit za oslnivý úspěch. Přímo na veletrhu bylo prodaných
hned pět flatbedů nové řady.
Společnost říká, že nové tiskárny Océ Arizona
6170 XTS - které se do... Celý článek zde

Seznamte se s
novinkami z Orafolu
Digitální materiály
více informací zde
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Nová řada obráběcích stolů Esko Kongsberg je
navržena jako vstupní technologie pro zpracování aplikací pro signmaking, obaly a POP/POS.
Řada V tak doplnila stoly řady X a C, čímž se
nabídka značky výrazně... Celý článek zde

Léto s inkousty Mutoh
V rámci podpory prodeje tiskáren MUTOH,
které PAPERLINX zastupuje na českém a slo-

venském trhu. Připravila technologická divize
PAPERLINX VTS speciální akci, zaměřenou na
nové ekosolvetní inkousty MUTOH UMS. Akce
má název „LÉTO S BARVAMI MUTOH UMS“ a
je zameřena na podporu.. Celý článek zde

Tři nové tiskárny Mutoh
Na veletrhu FESPA Digital společnost Mutoh
představil tři nové tiskárny. Jedná se o kompaktní 24“ roll-to-roll tiskárnu a dvě tiskárny LED
UV, které směřují... Celý článek zde

Esko Kongsberg V
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ROZHOVOR NA TÉMA:
Fotoba International a tři výstavy
Ronaldo Rappi je CEO
společnosti
Digital
Consult Integral AG.
Potkali jsme se v průběhu několika týdnů
na třech výstavách,
a expozice s produkty Fotoba International
byla pokaždé jiná. Nedalo nám to a položili
jsme mu několik otázek.
V krátkém sledu vás návštěvníci mohli potkat na různých oborových výstavách. Čím
se lišily expozice značky Fotoba na veletrzích InPrint, Reklama Polygraf a FESPA
Digital?
Na veletrhu InPrint jsme prezentovali naše
řešení pro formátování tapet v podobě automatické řezačky Fotoba 170 XLD WP. Tuto
technologii, která byla vyvinuta primárně pro
uživatele latexových tiskáren, využívají k formátování své produkce i výrobci tapet, kteří
je ve velkém objemu potiskují analogovou
cestou. Máme zákazníka, který takto získá
přesně naformátovaných několik 1000 metrů
čtverečních tapet denně. Na veletrhu Reklama
Polygraf to bylo typické využití řezačky Fotoba
XLD WP jako nezbytného doplňku nové latexové tiskárny HP Latex 360 pro firmy, které to
myslí s produkcí tapet opravdu vážně.
No a FESPA Digital byla místem uvedení nového řešení Fotoba REW 104/160 pro auto-

matické balení panelované grafiky do rolí i pro
tiskárny s pracovní šířkou 160 cm.
Proč uvádíte, že Fotoba 170 XLD WP je nezbytným doplňkem pro firmy odhodlané
k produkci digitálně potištěných tapet?
Na první pohled to může vypadat velmi snadno – mám latexovou tiskárnu, tak nabídnu
i potisk tapet. Komu je ale chci nabídnout?
Svým stávajícím zákazníkům? To může být
několik desítek metrů čtverečních, a to nikoho
z bídy nevytrhne. Tapety mají obrovský potenciál pro širokou veřejnost, tu je ale nutno
oslovit, udělat prezentace, věnovat čas i prostředky a najednou, když se to povede, musíte
produkovat velké objemy, nainstalovat je a tu
už přesně a rychle naformátované části budete potřebovat.
Představíte nám i novinku v podobě stroje
Fotoba REW 104/160?
Fotoba REW 104/160 je přídavné zařízení k řezačkám Fotoba XLD 170 WP. Výrazně zvyšuje
produktivitu zpracování panelované grafiky
na potištěných tapetách. Jednotlivé části naformátované řezačkou navine do role a obsluha je pak nemusí třídit, ale pouze zabalí, opatří
štítkem a může je distribuovat.
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=q3cTM2FQf0M

Bratislavský Spandex zmenil
vzhľad

Multifunkcie OKI v spojení s
technológiou ABBYY

Spandex mení fasádu bratislavskej predajne
polepom stenovou fóliou Arlon. Jednoducho
vyzerajúca budova sa zmenila na rozprávkovú
chalúpku behom 7 hodín... Celý článek zde

Firmy, inštitúcie i úrady môžu ťažiť z výhod jednoduchého a efektívneho prevodu papierových
dokumentov do plne prezerateľnej elektronickej
podoby vrátane formátu... Celý článek zde

Durst uvedl nové tiskárny
Veletrh ISA, který se konal v termínu 23. - 26.
dubna 2014 v americkém Orlandu byl svědkem
uvední nových tiskáren... Celý článek zde

Kdo je Kdo?
Magdaléna
Hájková
sekce interní prodej
VINK – PLASTY,
s.r.o.

Jak dlouho ve společnosti pracujete a proč Vink?
Před lety jsem využila nabídky účastnit se
rozjezdu nové pobočky firmy Vink Plasty
v Praze – o plastech jsem nevěděla vůbec
nic, ale podílet se a budovat něco od úplného začátku mě lákalo .. ani se mi nechce
věřit, že je to už 14 let..

Co vás baví v práci a co mimo ní?
Momentálně se cele věnuji „kariéře“ své
8mi leté dcery – školák ve 2. třídě to dnes
asi nemá tak snadné jak si to pamatuji já ...
V práci je pro mě nejdůležitější skvělý kolektiv který se nám v poslední době podařilo dát
dohromady, takže se do práce těším i v neděli večer… a to považuju za opravdu velké
štěstí…

Baví vás obor a proč?

Veletržní ohlédnutí

Veletržní noviny číslo 1
Veletržní noviny číslo 2
Veletržní noviny číslo 3

Léto s inkousty MUTOH
V rámci podpory prodeje tiskáren MUTOH, které PAPERLINX
zastupuje na českém a slovenském trhu připravila
technologická divize PAPERLINX VTS speciální akci,
zaměřenou na nové ekosolvetní inkousty MUTOH UMS. Akce
má název „LÉTO S BARVAMI MUTOH UMS“ a je zameřena
na podporu prodeje tohoto inkoustu... Celý článek zde

Jaké máte vztahy se zákazníky

www.paperlinx.cz
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Ve Vinku spadám do sekce interního prodeje
– je to velice proměnlivé a pulzující prostředí,
které vyžaduje často spoustu kreativity a improvizace. Nikdy ráno nevíte co Vám den přinese a s jakými výzvami se budete potýkat. ..
a ten pocit když se zadaří a na závěr dne víte,
že jste zachránili zdánlivě ztracenou dopravu
desek přes republiku, aniž by to zákazník zaznamenal, nebo zvládli „neřešitelný“ problém
s aplikací folií…
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Doufám že dobré, založené na důvěře a vědomí, že vždy udělám max pro každou zakázku … vždyť je to jedna z nejdůležitějších
součástí mojí práce – zajistit dennodenní komunikaci VINK – zákazník .. věřím, že se mi
to daří ke spokojenosti obou stran...

www.signinvention.com
Originální gratulace Ajaxu
Amsterdam
Slavný nizozemský fotbalový klub Ajax Amsterdam získal čtvrtý ligový titul v řadě. Město Amsterdam chtělo svému klubu pogratulovat a tak
dalo vytisknout obří... Celý článek zde

Nejsilnější z Chiplite
Těžké kovy bez šance
Podle jedné ze směrnic Evropské agentury pro
chemické látky (známé jako
REACH) nesmí od dubna
2015 žádný z materiálů, vyráběných na územní Evropské unie, obsahovat těžké
kovy. To se samozřejmě
týká i výrobců materiálů pro
reklamu, kteří mají už jen jeden rok na to, aby změnili
své výrobní postupy a obešli... Celý článek zde

MACtac poprvé na výstavě Boot
2014
Na mezinárodním veletrhu Boot 2014, který se
konal začátkem roku na výstavišti v Düsseldorfu,
se poprvé představila i společnost MACtac. Slavný výrobce samolepicích produktů pro grafiku
a dekorace ukázal svá řešení pro tuning lodí.

Rodina LED modulů německé značky Chiplite
www.chiplite.de se rozrostla o nový, s názvem
Air. I když jeho jméno může asociovat spíše lehkost a vzdušnost, realita je taková, že se jedná
o supervýkonný modul... Celý článek zde

WOW prostor s omezeným
rozpočtem
Kanadská agentura Fuel Reklama si objednala
v interiérovém studiu BARTLETT & ASSOCIATES
řešení prostor v Torontu. Zadání bylo prosté a odpovídalo našemu... Celý článek zde

Nejmenší 3D titulka na světě
IBM demonstrovala na Festivalu vědy a inženýrství ve Washingtonu (USA science & engineering
festival, http://www.usasciencefestival.org) vyspělost své 3D technologie tiskáren prostřednictvím vytištění... Celý článek zde

Nástroje Zünd 7/24
Uživatelé zařízení švýcarského Zünd mají nyní
možnost objednat si řezací nože, frézy a ostatní
příslušenství prostřednictvím nově spuštěného
e-shopu na https://shop.zund.com/en. Jestliže
si zákazník není jistý správným... Celý článek zde
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EDP Awards 2014
Známe již seznam udělených prestižních cen
Evropské asociace digitálního tisku (EDP), která
sdružuje nejvýznamnější oborové časopisy téměř
ze všech zemí našeho kontinentu. Jejich čtenářskou obec tvoří více než... Celý článek zde

blahopřejeme oceněným
v soutěži o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2013

Cena Sdružení dodavatelů pro
signmaking a zvláštní cena poroty
Kdo má židli bydlí s.r.o.

vítěz kategorie Světelná reklama
3 P, spol. s.r.o.

Cena České marketingové společnosti
Revolta s.r.o.

vítěz kategorie Outdoor reklama
ROSS s.r.o.

vítěz kategorie Indoor reklama
Atlas Advertising Group s.r.o.

Zvláštní cena poroty
REX spol. s.r.o.

Cena AČRA MK
HANTON-svetelné reklamy, s.r.o.

vítěz kategorie POP/POS reklama
ASTRON print, s.r.o.

Cena veletrhu Reklama Polygraf
ZLINEON sdružení

Grand Prix
SPYRON s.r.o.

vítěz kategorie Mobilní reklama
MOBILBOARD s.r.o.
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