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Velký modrý delfín na startu
Moc se těším na zprávy z nového veletrhu InPrint zaměřeného na využití tisku v průmyslu, který se v těchto dnech koná v německém Hanoveru. První dobrou zprávou je úplná obsazenost místních hotelů.
Připomíná to zlaté časy veletrhů, kdy se muselo rezervovat ubytování
s ročním předstihem. Dalším přínosem pronikání digitálních technologií
do průmyslu je návrat výrobních kapacit a tím i pracovních příležitostí
do Evropy. Nejlepším příkladem je uplatnění digitálního tisku v textilním průmyslu. Potřeba vysoce kvalitních tkanin opatřených coatingem
vzkřísila již několik tkalcoven a oživuje i oděvný průmysl. Nejde tedy jenom o zajímavé trendy a ukázky možností využití tiskových technologií
v různých průmyslových segmentech, ale o reálný potenciál ekonomické prosperity a využití sofistikovaných výrobních procesů. Nemusím snad ani zdůrazňovat, že firmy
zabývající se velkoplošným tiskem jsou v současnosti těmi nejzkušenějšími uživateli digitálních tiskových technologií a proto mají velkou příležitost uplatnit své vědomosti na nových trzích.
Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu Reklama - Polygraf

Fujifilm uvádí UV inkoust pro
tepelné tváření

Velký modrý delfín je tradiční cena pro nejlepšího marketéra za uplynulý rok, kterou již podeváté udělí letos v květnu Česká marketingová společnost. Skleněná podoba... Celý článek zde

Canon na veletrhu InPrint 2014
Na novém veletrhu, který se uskutečnil 8. až
10. dubna 2014 v Hannoveru, Canon spolu se
svými partnery představil možnosti uceleného
workflow v oblasti... Celý článek zde

Na stáncích společnosti Fujifilm na veletrzích InPrint a FESPA Digital si návštěvníci budou moci
prohlédnout výsledky aplikací s novou řadou UV
inkoustů pro... Celý článek zde

Nový UV flatbed v nabídce Bitconu
Novinkou v nabídce společnosti Bitcon je UV
flatbed Roland VersaUV LEJ-640F s vakuovým
stolem pro potisk flexibilních a pevných materiálů do tloušťky 150 mm... Celý článek zde

Vytištěná fasáda
Architektonické studio Augustin a Frank http://
www.augustinundfrank.de navrhlo budovu základní školy v německém Sassenburgu nedaleko
Wolfsburgu, jako částečně prosklený tříboký
hranol s fasádou... Celý článek zde

Veletrh Reklama Polygraf 2014
nejen na webu, ale i na mobilech
a tabletech
Pro nadcházející ročník veletrhu Reklama Polygraf jsme připravili... Celý článek zde
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Ušetřete čas na odstranění grafiky rychle
a bez zahřívání nebo zbytků lepidla.
Praktická ukázka

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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Mimaki UJV500-160 v ponuke
spoločnosti Spandex

ROZHOVOR NA TÉMA:
Proč psát oborový blog?
Na strákách www.retailblog.cz najdete komentáře Petra Šimka, managing directora
společnosti Wellen. Tato firma více než dekádu vytváří retailové strategie pro významné evropské značky. zdá se pan Petr Šimek
naplňuje doslova firemní heslo „Žijeme retailem“ a tak jsme mu položili naše tři otázky.
Co vás vedlo k myšlence začít tvořit retailblog.cz?
V roce 2006 jsem začal poprvé fotografovat
při svých cestách zajímavé obchody a výlohy. Fotografií bylo víc a víc a tak jsem začal
pociťovat touhu s někým tyto příklady sdílet.
Na straně druhé jsem chtěl vytvořit formát,
který zde ještě neexistuje a který bude zajímavý obsahem, jednoduchý svoji formou a informačně nepřesycený.

Co si od tohoto druhu
komunikace slibujete
a jakou na ní máte
odezvu?
Jde vlastně o osobní
koníček, který přerostl
v profesní prezentaci. Jakési sdílení a PR současně. Odezva je zatím pouze pozitivní. Konkrétní efekt nejsem schopen definovat.
Kde berete témata pro jednotlivé příspěvky?
Blog je složen výhradně z vlastních postřehů
z cest. Nic nepřebírám nebo nekopíruji z webu.
Před každým obchodem nebo výlohou, který
na blogu je, jsem osobně stál a vyfotil ho. Právě
ona autentičnost pomáhá jednotlivá témata vytvářet. Nejde jen o pěkné obrázky. Konkrétní
post se vždy snaží odhalit něco malinko navíc.

Onyx Graphics slaví 25 let

EFI nabízí webináře

Významné výročí oslavuje společnost Onyx
Graphics. V roce 1989 byla první softwarovou
firmou na světě, která vytvořila RIP a tiskové
workflow pro... Celý článek zde

World of Fiery Webinar Series 2014 je název
pro ucelenou nabídku webinářů společnosti
EFI, které nabízejí tipy a nápady určené
manažerům... Celý článek zde

Xerox iGen150 ve společnosti
Infas
Společnost Infas uvedla do provozu nový barevný digitální tiskový stroj Xerox iGen150.
Významně tak posílila svoji tiskovou kapacitu
zaměřenou na fotoprodukci a direct mailing.
Rozhodujícími argumenty... Celý článek zde

Nová generácia rýchlosti a kvality - Mimaki
UJV500-160 je vybavený energeticky úsporným
systémom UV LED vytvrdzovaním, s dlhou životnosťou UV-LED... Celý článek zde

Neschen má nového šéfa
marketingu
Lars Woltermann přišel
v únoru na post šéfa marketingu společnosti Neschen
s bohatými zkušenostmi.
Má vzdělání v oblasti komunikace a politických věd.
Svou kariéru začal v prestižní americké agentuře Advertising Network Grey.
Zastával... Celý článek zde

Tisk i grafický návrh od Copy
General
Pokud potřebujete vytvořit vizitky, letáky, plakáty či pozvánky na akci, navštivte pobočku Copy
General v Praze - Londýnské ulici nebo v Brně,
kde najdete i grafické studio, které vám připraví
kreativní návrh, grafické... Celý článek zde

Hledáte velkoformát se
skenerem?
Novinka, jejíž design je ve srovnání s předchozími modely LFP od HP nezaměnitelný, se
jmenuje HP Designjet T2500 eMFP. Není jen
tiskárnou, doslova... Celý článek zde

AGFA s novými „Titány“
Agfa (www.agfa.com) chce podpořit svou grafickou divizi a přichází s rozšířením řady UV flatbad tiskáren řady „Jeti Titan“ o dva nové stroje
s označením S (speed)... Celý článek zde

Expolinc Graphic Profile
Hliníkový Graphic Profile z produkce švédské
společnosti Expolinc jednou provždy vyřeší
otázku, jak snadno a elegantně pověsit vytištenou grafiku. Umožní... Celý článek zde
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Perspex v Sushi baru
Firma Axom Kladno s.r.o. často spolupracuje s architekty na návrhu originálních interiérů,
kterým přímo ze skladu nabízí mimo jiné širokou
škálu barevných plexiskel. Téměř sto různých
barevných provedení... Celý článek zde

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE TEXIS 100
SNADNÁ SEPARACE , VYSOKÁ ELASTIČNOST

http://www.c-print.cz/eshop
Haškova 153/17, 638 00 Brno, telefon +420 533 038 291, obchod@c-print.cz

O konceptu À la Maison
„V roce 2010 jsme otevřeli náš první obchod
v nákupním centru Palladium v Praze 1. Původním záměrem byl koncept BED & BATH, tedy
kvalitní vybavení... Celý článek zde

Factory nabízí polep na zdi

Figury Ivana Komárka v NG

„V poslední době zaznamenáváme rostoucí zájem klientů o proměnu interiérů. Máme v tomto
ohledu co nabídnout... Celý článek zde

Prostorové plastiky Ivana Komárka z papírového sendviče byly tvarově ořezány na stolním
plotru Zünd ve společnosti Atlas Advertising
Group. Mistr pak... Celý článek zde

Ross 22 rokov na trhu
Spoločnosť Ross s. r. o. bola založená dňa
26. 03. 1992. Svoju pôsobnosť začínala v prenajatých priestoroch, dnes disponuje vlastnými
priestormi so špičkovými... Celý článek zde

Spolupráce Eurolaser a Zünd
Stále více firem si klade otázku, proč investovat
do laserového systému pro zpracování materiálů. Rozhodujícím argumentem pro tuto techniku
je vysoká přesnost. Ta vyplývá z přesnosti jemného laserového... Celý článek zde

Polepy eskalátorů Flóra
Nový obchod Celio na Flóře si pro oslovení zákazníků zvolil brandový polep eskalátorů. Společnost Matrix Media realizovala polep eskalátorů na dvou... Celý článek zde

Nové číslo HSW infa
Společnost HSW Signall vydala další číslo svého zákaznického časpospisu HSW info. Můžete
si ho přečíst zde: http://www.floowie.com/cs/
hswhswcz

Durst úspěšný na polském trhu
s keramikou
Výroba keramických obkladů má v Polsku dlouhou tradici. Dnes se polské firmy úspěšně prosazují na globálním trhu i díky digitálním tiskárnám od společnosti... Celý článek zde

Odborná konference
14. 5. 2014, PVA Expo Praha

www.reklama-fair.cz

...nepodceňujme přidanou
hodnotu v tiskových službách!
Organizátoři: Společnost tisku, Svaz polygrafických podnikatelů, M.I.P. Group a.s.
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www.signinvention.com
Nejrychlejší ŠKODA na světě

Reflexní ORALITE® v oranžové

Lokomotivy BASF v barvách Hexis

Britští signmakeři ze společnosti Creative FX
(http://www.fxuk.net) realizovali zakázku na design a následný polep Škody... Celý článek zde

Německý specialista na výrobu samolepících
fólií ORAFOL Europe (http://www.orafol.com/rs/
europe/en/frontpage) rozšířil řadu reflexních fluorescentních fólií o další barvu – oranžovou. Vybrat
si tak lze nyní... Celý článek zde

Dieslové lokomotivy zapojené do logistiky koncernu BASF dostali nový šat. Celkem 22 mašin
v závodech v Ludwigshafenu, Schwarzheide
a Antverpách bylo... Celý článek zde

Podlahová grafika z hliníku
Dodavatel technických textilií a tiskových materiálů pro velkoformátový tisk Soyang (http://soyang.co.uk) představí nové... Celý článek zde

CHIPLITE s úhlem 160°
Nabídka LED modulů Chiplite (www.chiplite.de)
řady X se rozrostla o typy s označením „O“, u kterých je použita dodatečná optika, díky které světlo
vystupuje pod úhlem 160° a je tedy znatelně lépe
rozptýlené, než je tomu... Celý článek zde

Inspirace z trochu jiného soudku
Hliníkové sendvičové desky jsou výrobcům reklamy důvěrně známé. Nabízíme trochu inspirace
s deskami Alucobond, které jsou určeny pro fasády budov... Celý článek zde

Termotransfer snadno
The MagicTouch (http://www.themagictouch.
co.uk) z Velké Británie se před 20 ti lety, jako jedna z prvních firem na světě, začala věnovat oblasti termotransferu. Navázání úzké spolupráce
s OKI... Celý článek zde

Zloději čtou také!
CorelDraw konkuruje Adobe
Corel vydal novou verzi svého kreativního balíku
CorelDRAW Graphics Suite X7. Přináší upravené
uživatelské rozhraní a možnost volby rozhraní podle náročnosti počínaje... Celý článek zde

Představitelům hrabství Východního Sussexu,
společně se zástupci police a hasičů, se mimochodem podařilo dramaticky snížit kriminalitu
na silnicích a stačilo jim k tomu pouze slovo! Přesněji několik ... Celý článek zde

Co s neplatiči?

MATERIÁLY PRO
SIGNMAKING
akrylát Plexiglas© – desky, trubky,
tyče, lepidla, pěněné PVC desky,
Zenit BOND, PET, PC

eshop.zenit.cz

Iniciativa Nový pakt pro Evropu (http://www.newpactforeurope.eu/about/profile.php) vznikla s cílem navrhnout a prosadit konkrétní reformy v EU,
které mají pomoci... Celý článek zde

