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Výstavnictví dnes určitě není snadným oborem pro podnikání.
Mnoho firem argumentuje silou internetu, který jejich zákazníci
využívají jako hlavní zdroj informací. Jiné zase láká využít termín
veletrhu k uspořádání vlastních akcí. Proč ale některé veletrhy
rostou a jiné chřadnou? Mít stánek a ukázat se dnes už nestačí.
Návštěvník si od veletrhu slibuje mnohem více, než vidět
konkurenční nabídky na jednom místě. Potřebuje inspiraci a nové
myšlenky. V Brně se minulý měsíc uskutečnil výstavní podnik
pod označením SALIMA-MBK-INTECO-VINEX-EMBAX-PRINT
EXPO 2014. Jeho výsledkem bylo posílení účasti printových
firem na našem veletrhu Reklama-Polygraf 2014. Je tedy vidět,
že veletrh pouze z tradice být živ nemůže. Nové myšlenky dávají život specializovaným
veletrhům, a proto je potřeba neustále sledovat aktuální trendy a novinky. Prezentace
nových možností, kreativity a přidané hodnoty je důležitým krokem jak posílit renomé
oboru a dostat tak do tohoto tržního segmentu reklamy a polygrafie větší objem peněz.
Veletrh Reklama-Polygraf je jeden z nástrojů jak tomu pomoci. Podpořme tuto platformu
a dejme vzkaz našim zákazníkům a klientům, že máme co nabídnout.
Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu

Hvězdná porota

Tabule a podlahová grafika
od Aslan
Německý výrobce samolepících fólií Aslan,
Schwarz GmbH http://www.aslan-schwarz.com
přináší na trh hned dvě novinky. První má označení Aslan CR 62 a jedná se o černý vinyl, který
promění jakýkoli hladký povrch, včetně běžných
stěn, na klasickou školní... Celý článek zde

EFI a Landa zformovaly
strategickou alianci

Soutěž reklamních předmětů a dárků Hvězda
3D reklamy má již pro letošní ročník sestavenou
porotu. Organizátory a partnery v porotě zastoupí šéfredaktor M&M Václav Sochor, Pavel
Kuklík z členské... Celý článek zde

Dohoda spojuje dvě průkopnické firmy digitálního polygrafického průmyslu s vizí zásadně změnit způsob, jakým... Celý článek zde

Euroshop 2014 očima DAGO
týmu
Náš obor se dynamicky mění a rozvíjí. Jasným
důkazem toho byl letošní maloobchodní veletrh Euroshop 2014, kterého se několik členů
z DAGO teamu tradičně zúčastnilo, a proto se
s vámi můžeme alespoň... Celý článek zde

Nový vrchol – Anapurna
má 46m2/hod.
Agfa Graphics – světový lídr ve výrobě médií
a zařízení pro digitální tisk www.agfagraphics.
com, představil svou nejnovější UV tiskárnu
Anapurna M1600. Stalo se tak začátkem letošního roku na přehlídce C!print, uspořádané
ve Francouzském Lyonu. Stroj je určen pro vysoce kvalitní potisk jak... Celý článek zde

Litá fólie nikdy
nebyla dostupná
tak, jako Avery 777
Spandex SyndiCUT, s.r.o. Pražská 238, 250 66 Zdiby, Česká republika
Tel: +420 286 006 455 | Fax: +420 286 006 400 | www.spandex.com
Škrobárenská 483/6, 617 00 Brno, Česká republika
Tel: +420 545 422 355 | Fax: +420 545 422 300 | www.spandex.com
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Ideální Brief ? Neexistuje..!
Jak se vyvarovat chyb zadavatelů a dodavatelů
při zadávání tendru na POP prostředky?
Asociace POPAI CE
nabízí na základě
dlouholeté praxe skupiny expertů v oblasti
projektů v místě prodeje recept a doporučení
pro oboustranně vyvážené... Celý článek zde

Trochu jiná prodejna

ROZHOVOR NA TÉMA:
Reklama-Polygraf členem velké
rodiny veletrhů ABF
Od letošního ledna se společnost M.I.P. Group,
a.s. stala dalším členem skupiny SPGroup a.s.
Zařadila se tak po bok společnosti ABF, a.s.,
provozovatele Výstaviště PVA EXPO PRAHA
v Letňanech. V čele obou společností na pozici generálního ředitele stanul Tomáš Kotrč,
dosavadní generální ředitel M.I.P. Group, a.s.
Položili jsme mu několik otázek.
V tisku se objevila zpráva, že veletrh Reklama-Polygraf mění organizátora. Je to
pravda?
Spíš jen neštastná formulace. Faktem je, že
se změnila vlastnická struktura akciové společnosti M.I.P. Group. Její právní subjektivita
není nijak omezena a veletrh Reklama-Polygraf i nadále organizuje M.I.P. Group. Celý
tým se plně věnuje přípravě veletrhu, ostatně
i z titulní strany tohoto Newsletteru se na čtenáře v editorialu obrací stále ten samý ředitel
veletrhu Zdeněk Sobota. Veletrh prostě našel
své domovské výstaviště a bude i nadále čerpat z výhod dynamicky se rozvíjejícího veletržního areálu.
Co to znamená pro vystavovatele a návštěvníky?
Výstaviště PVA Expo Praha Letňany je nejmodernějším výstavním komplexem v Praze. Jako
člen skupiny SPGroup máme jistotu v termínovém veletržním kalendáři a jako domovský
veletrh můžeme nabídnout vystavovatelům
lepší zázemí. Nejsme již cizím nájemcem výstaviště, jsme tu prostě doma. Byli bychom

Ross Rajec na veľtrhu EuroShop
Slovenským zástupcom na tomto veľtrhu bola
už tradične spoločnosť Ross. Počas piatich dní
jej stánok navštívilo veľa hostí, ktorých zaujali
tradičné výrobky... Celý článek zde

rádi, kdyby tento pocit
měli i vystavovatelé
na veletrhu Reklama-Polygraf.
Komfort
ještě letos zvýší nový
kongresový prostor, který poskytne hodnotné
zázemí pro konání doprovodných konferencí
a seminářů. Dalším obrovským benefitem je
síťová propagace. Letos už o veletrhu Reklama-Polygraf bude vědět opravdu každý.
Množství reklamních ploch a prostor v dalších
médiích nepřehlédne nejenom laická, ale zejména odborná veřejnost.
Jaký tedy bude letošní veletrh Reklama-Polygraf?
Vzhledem k tomu, že se jedná o odborný veletrh, musíme návštěvníkům, tak jako každý
rok představit současné trendy, nové směry
a kreativní řešení. Již tradičně bude zastoupena oblast signmakingu, kde připravujeme
představení nových technologií v evropské
premiéře. Velmi silně se bude letos prezentovat printový segment a to zejména firmy z oblasti digitálního produkčního tisku. Nové trhy
Vám představíme v sekcích Grafický design
v architektuře a Digital Signage. A po loňské
úspěšné premiéře se v rámci veletrhu opět
uskuteční samostatná jednodenní akce Event
Day. Jak je vidět, 21. ročník bude zajímavý,
a máme se na co těšit. Přijďte se o tom přesvědčit. Těším se na setkání s vámi na veletrhu.

Devět cen iF Design Award 2014
pro Canon
Značka Canon získala ocenění organizace iF
International Forum Design GmbH. Prestižní
cenou iF Design Award pro rok 2014 bylo vyznamenáno hned... Celý článek zde

Společnost ETA oslavila své 70. výročí. Představila nejen vysavač se 70 letou zárukou, ale
také zcela nový prodej
ní koncept. Prodejna
ETA v Liberci je takový malý domov, který lehce
konkuruje moderní domácnosti. Má svůj vlastní
obývací pokoj, kuchyň i koupelnu, a jednotlivé
místnosti jsou zařízeny... Celý článek zde

Interaktivní stojany společnosti
Sportissimo
Zajímavý projekt z oblasti Digital Signage připravily firmy Hanton a Made In…Publicity.
V prodejnách Sportissimo se začaly objevovat
interaktivní stojany, na kterých zákazníci naleznou informace o celém... Celý článek zde

Jansen Display na veletrhu
EuroShop
Tradičním českým zástupcem na veletrhu EuroShop byla společnost Jansen Display, která
na stánku o ploše 120 m2 představila novinky
pro produktový rok 2014. Jednu z nich byl nový
Trigrip Tablet Holder, který je navržen tak, aby
v libovolné pozici... Celý článek zde

Úspěšná spolupráce POPAI CE
s vysokými školami pokračuje

HAPTICA live ’14 Touch.me
Chceme vás upozornit na veletrh dárkových
předmětů, který se uskuteční 26. března 2014
v Kolýně nad Rýnem. Akce zaměřená na reklamní předměty propaguje výrobky určené pro
trh, který je v Německu na třetím místě v objemu investovaných peněz... Celý článek zde

Zástupci POPAI CE systematicky vzdělávají novou generaci odborníků v in-store komunikaci.
POPAI CE realizuje
dlouhodobý projekt
spolupráce se zástupci a studenty vysokých škol, jejichž zaměřením je obor marketingu, reklamní grafiky... Celý článek zde

WRAPPINGOVÉ FÓLIE HEXIS
SE SPECIÁLNÍM POVRCHEM SKINTAC HX30000

www.c-print.cz
Haškova 153/17, 638 00 Brno, telefon +420 533 038 291, obchod@c-print.cz
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www.signinvention.com
HSW má novou podlahovou
laminaci
Jemně strukturovaný PVD film Production Lam
4-Floor Graphics postupně nahradí v nabídce
společnosti HSW Signall... Celý článek zde

Průzkumy prodejní efektivity
dokážou skvěle zhodnotit vliv POP
médií na prodeje
Středoevropská asociace marketingu v místech
prodeje (POPAI CE) spustila výzkumný projekt,
který dokáže zpětně zhodnotit prodejní
efektivitu in-store projektů. Jedním z příkladů je analýza letní promo akce Sedlčanského
Hermelínu na gril... Celý článek zde

HEXIS folie nejen pro auta
Výrobce folií Hexis připravil pro všechny zájemce akční video, díky kterému by rád upozornil
na opomíjenou možnost užití designových folií.
Na krátké ukázce jsou použity folie, které zákazníci znají z polepu aut... Celý článek zde

HP na Packaging Innovations 2014

Summa DC5
Americký výrobce plotrů a tiskáren Summa
http://www.summa.eu uvedl na trh pokračování
své úspěšné termotiskárny typu print-and-cut,
model DC5. Stejně jako předchozí DC4 umí nejen
tisknout, ale pomocí integrované řezací hlavy hotové motivy... Celý článek zde

Digitálně vytištěný supermarket představila společnost HP na veletrhu v anglickém Birminghamu.
Nejnovější HP Indigo a tiskárny HP Scitex dokázaly připravit jak samotný regál, grafiku a prostředky
POS, tak etikety a obaly pro všechno zboží.
Ukázky inspirovaly... Celý článek zde

Studie o maloobchodu
Německý EHI Retail Institut http://www.ehi.org/?1&L=0 sdružuje přes 630 členů z řad maloobchodních řetězců, výrobců spotřebního zboží
a firem poskytujících služby pro maloobchod.
Na nedávno proběhlém veletrhu EuroShop 2014
byla uvolněna do prodeje... Celý článek zde

Canon ImagePrograf iPF6400SE
a Ipf8400SE

Zvýšení cen v Německu
Brunner GmbH www.brunner-folien.de, jeden
z předních dodavatelů materiálů a technologií
pro výrobu reklam v Německu (součást společnosti Spandex), zvýšil ve dvou letošních vlnách
své prodejní ceny. Na začátku roku se to dotklo
samolepicích fólií od... Celý článek zde

Dvě nové velkoformátové pigmentové tiskárny
jsou určené pro snadný in-house tisk plakátů
a materiálů po podporu prodeje (POS). V rámci
řady Canon ImagePrograf... Celý článek zde

Mutoh ValueJet 1638X
Vylepšený model tiskárny VJ 1638 přichází
s rychlostí až 94m2/hod. Japonský výrobce tiskových digitálních technologií Mutoh tak přichází pro nadcházející sezonu s dalším modelem
do produktové řady ValueJet. Model s označením
ValueJet 1638X má novou... Celý článek zde

Prodej Plastových desek Pro signmaking
(PMMA, PVC, PET, PC, HPS, Alu sendviče, ... )

Tel.: 312 242 375
info@axom.cz
www.axom.cz

Out of
box
Oficiální distributor akrylátového skla PersPex®

Olympiáda skončila. Zvítězili nejlepší?
Opět jsme byli svědky...
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