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S blížícím se veletrhem houstne i atmosféra tajemna. Vystavo
vatelé si pohrávají se strategií, kdy je správný čas vyzradit, co
na veletrhu předvedou a co tajit do poslední chvilky. Co už
tajemství není, jsou doprovodné soutěže veletrhu. A již dnes je
jasné, že do jednotlivých kategorií byly přihlášeny velmi zajímavé
práce. Také víme, které práce byly oceněny, protože již zasedaly
odborné poroty Duhového paprsku, Kalendáře roku i Hvězdy 3D
reklamy. Kdo byl tedy oceněn? Tak to se dozvíte na slavnostním
vyhlašování cen, které proběhne na veletrhu. Přijďte také, jste
srdečně zváni. Dále vás chci upozornit na novou rubriku, ve které
budeme představovat osobnosti signmakingu. Najdete ji jak
v Newsletteru, tak ve Veletržních novinách. Tímto jsem tedy prozradil, že s redakcí Novín
pre grafický priemysel se i na letošním veletrhu postaráme o informovanost návštěvníků
prostřednictvím denního zpravodajství v tištěné podobě. A o tom, že není tisk jako tisk, se
přijďte přesvědčit k vystavovatelům, kteří budou na veletrhu prezentovat 3D tisk. Tento
obor přestává být novinkou a atrakcí, ale opravdu velmi úspěšně a kreativně se rozvíjejícím
trhem, který proniká do různých odvětví průmyslu. Více se ale dozvíte na veletrhu.
Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu Reklama Polygraf

Společnost DataLine Technology

Spandex nepřehlédnete

Společnost představí na veletrhu špičku digitálních technologií. Poprvé bude v České republice vystaven digitální tiskový stroj HP Indigo
7600. Po velkém úspěchu při premiérovém
představení na veletrhu PrintExpo, bude také
v Praze k vidění digitální lakovací a zušlechťovací stroj Scodix S75... Celý článek zde

Návštěvník pražského veletrhu Reklama Polygraf stánek společnosti Spandex určitě nepřehlédne. Rozhodně by to byla škoda, protože
připravené novinky... Celý článek zde

flatbed UV tiskárna:
tradičně kvalitní výstup,
vysoce efektivní výroba
vynikající výkon
nízká cena

Uvidíte na Reklamě Polygraf 2014
výstaviště PVA Letňany, Praha,
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Více informací naleznete zde
www.spandex.com

Because – Software! s easyJOBem
V roce 2014 – 25 let od jejího založení, se německo-rakouská společnost because-software
rozhodla pro expanzi na český a slovenský trh.
Její produkt easyJOB je špičkový software pro
agentury, který po... Celý článek zde

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

Vše na jednom stroji od 4ISP
Firma 4ISP s.r.o. přichází s novinkou - Laser pro
přesné a rychlé řezání nekovových materiálů
a ocelového plechu do 1.5 mm. Speciální konstrukce hlavy udržující... Celý článek zde

MUTOH Hybrid
VJ–1617H
tisk na rolové
a deskové materiály
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ROZHOVOR NA TÉMA:
Proč se Mimaki rozhodlo pro InPrint?
Na veletrhu InPrint
2014, který se konal
8.–10. dubna 2014
v německém Hanoveru jsme požádali o rozhovor Mika Horstena,
General Marketing Managera společnosti Mimaki pro region EMEA
(Europe, Middle East a Afrika). Společnost
Mimaki se stala zakládajícím členem zcela
nového veletrhu, který je jako jediný na světě
zaměřený výhradně na tisková řešení pro průmyslové aplikace.
Proč jste se rozhodli vystavovat na InPrintu?
Mimaki je spoluzakladatelem tohoto veletrhu,
protože pro naše technologie hledáme nové
trhy a potřebujeme oslovit různé segmenty
průmyslu. Oslavujeme navíc 20. výročí, takže
se prezentujeme i jako firma, která má za sebou dlouholetou tradici. Pro firmu nabízející
digitální technologie je to poměrně slušný věk.

Co nabízíte především
Hodně si slibujeme od sublimačního potisku
textilu. Poptávka roste zejména v oblasti bytového textilu i v oděvném průmyslu. Naše
řešení plně vyhovuje pro okamžitou produkci
kusových zakázek s osobitým designem. Dále
jsou to UV tiskárny pro vysoký objem tisku
i potisk menších předmětů.
Složení návštěvníků na InPrintu bylo jiné
než chodí třeba na veletrhy FESPA?
Asi z poloviny. Přivítali jsme hodně nových lidí
z různých oblastí průmyslu, kteří přišli na veletrh Hannover Messe a nevynechali ani InPrint.
Další polovina návštěvníků byli naši klienti
z oblasti grafického segmentu. To ale svědčí
o tom, že i oni hledají možnosti, jak uplatnit
své zkušenosti a technologie na nových trzích.

Asociace sítotisku
a digitálního tisku ČR – váš
partner a pomocník pro rozvoj
sítotisku a velkoformátového
digitálního tisku
člen FESPA – a member of FESPA

Nové UV inkousty Fujifilm
Na veletrhu Fespa Digital představí společnost
Fujifilm, mimo jiné čtyři řady nových UV inkoustů
pro širokou škálu... Celý článek zde

Jste spokojeni s účastí na InPrintu?
Určitě ano. Navázání kontaktu s různými odvětvími průmyslu je přínosem jak pro nás, tak
pro průmyslové podniky.

Ricoh otevřel Inkjet středisko

EFI hlásí zvýšené tržby

Konica Minolta v Matrixu

Ricoh Europe rozšiřuje svou schopnost podporovat rostoucí poptávku po svých průmyslových
inkoustových tiskových hlavách, které se používají ve... Celý článek zde

Společnost Electronics for
Imaging (EFI) 16. dubna oznámila své výsledky za první
čtvrtletí roku 2014. Za čtvrtletí
končící 31. březnem 2014 společnost vykázala
rekordní tržby... Celý článek zde

Vysokorychlostní barevný digitální tiskový stroj
Konica Minolta bizhub PRO C6000 obohatil
technologický park společnosti Matrix Media.
Poskytuje rychlost... Celý článek zde

Nový firemní katalog Jansen Display

Certifikované fólie pro autobusy
HSW Signall po několikaměsíčním úsilí úspěšně
dokončil certifikaci perforovaných okenních fólií
pro nouzové východy v autobusech. Celý proces schválení... Celý článek zde

Nový firemní katalog společnosti Jansen Display je hotov ve všech jazykových mutacích,
z tiskárny dorazil na centrální sklad a v těchto
dnech by měl být... Celý článek zde

Xerox s webem www.nejenprace.cz

FERONA THYSSEN PLASTICS
jsme tu pro Vás

Společnost Xerox dále posiluje svou přítomnost
na sociálních sítích a v online médiích. Spustila
nový informační web... Celý článek zde

HEXIS Show na Slovensku
Dne 14. 3. 2014 proběhla ve vstupní hale trenčínského nákupního centra Laugaricio letošní
HEXIS Wrapping Show. Akce byla součástí školení HEXIS WRAPPING... Celý článek zde

Objevte v sortimentu
Visual Communication
Tradiční lité plexisklo PERSPEX® nabízí širokou škálu produktů pro
jakékoliv užití, zejména v reklamě a signmakingu, designu či architektuře.

Navštivte nás na stánku

2014
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www.antalis.cz

Kdo je Kdo?
Petr Huml
Produktový
manažer pro
obor VisCom
ve společnosti
FERONA THYSSEN
PLASTICS, s.r.o.

BIG IDEAS FOR
YOUR LARGE
FORMAT BUSINESS
POZNEJTE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO SVOJE PODNIKÁNÍ

Reklama-Polygraf 2014 13.–15. 5. 2014 / Dny otevřených dveří Canon 13.–15. 5. 2014 / FESPA 2014 20.–23. 5. 2014

Kolik let jste v oboru?
V oboru Signmaking se pohybuji již pátým
rokem a postupně zjišťuji, že mne tato profese čím dál, tím víc naplňuje. Navíc mi dává
i možnost uplatnit mé znalosti a zkušenosti
z předešlých oborů.

Výstava WILDa INDIA
Klientská zóna regionální pobočky Komerční
banky v Praze 9 na Balabence je místem instalace výstavy fotografií Jana Wildy Drnka. Několik
desítek působivých... Celý článek zde

Jak se signmaking za ta léta změnil?

Světelné regály pro Imperial
Tobacco
Elegantní a jednoduché řešení, jak zaujmout potenciální zákazníky značek společnosti Imperial
Tobacco hned při příchodu do obchodu, připravila společnost Dago. Pro svého klienta navrhli,
vyrobili a instalovali nové světelné regály s možností jednoduchého... Celý článek zde

Za posledních 5 let se signmaking velice inovoval ve formě netradičních aplikací, nových
moderních materiálů a zejména kvalitních
návrhů, které jsou vidět všude okolo nás.
Také se ve větší míře začal nahrazovat papír plastovými nebo sendvičovým materiály,
což dává novou obchodní příležitost „Nám“
firmám, které s těmito materiály obchodují,
a tím vznikl i větší prostor pro kreativnější
práci s alternativními materiály.

Co vás na něm stále baví?
Signmaking je obor, ve kterém je stále potřeba něco vylepšovat, nahrazovat, hledat
a společně vytvářet. Mám rád, když se mohu
ohlédnout a vidět za sebou dobře odvedenou práci, což Signmaking či VisCom rozhodně nabízí a to je pro moji profesi momentálně to nejdůležitější.

Chcete vytunit svou loď?
Drtivá většina lodí a vodních skútrů je vyráběna
v bílé barvě. Jejich majitelé by je rádi přizpůsobili svému vkusu, ale jak vybrat ty správé materiály? Nyní je tu přehled vhodných materiálů
z produkce... Celý článek zde

Nestandartní podsvícený klaprám
Výsledkem spolupráce společností Jansen Display a Spyron je nestandardně velký LED světelný podsvícený klaprám. Do rámu o rozměru
3000 x 1500 mm byla... Celý článek zde

Rynek v pojetí Čermák designu
Prodejny RYNEK vytvářejí nezaměnitelné a příjemné prostředí pro nový styl nakupování kvalitních tuzemských potravin vyráběných ze surovin produkovaných... Celý článek zde
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Cena Sdružení udělena
Další letošní setkání členů Sdružení dodavatelů pro signmaking se konalo dne 17. dubna
ve společnosti Vink Plasty. Hlavním tématem
této schůzky bylo udělení Ceny Sdružení
v soutěži Duhový paprsek. A bylo z čeho vybírat. Do soutěže o nejlepší signmakingovou
realizaci roku 2013 se přihlásilo 19 společností s 37 realizacemi. Cena bude oceněné firmě předána na slavnostním vyhlášení
výsledků, které se uskuteční dne 14. 5. v 17
hodin v rámci veletrhu Reklama Polygraf (PVA
EXPO PRAHA – Letňany). Při další diskuzi
byla představena revitalizace celé soutěže,
která nyní bude probíhat průběžně celý rok
pod názvem eDuhový paprsek. O aktuálním
stavu příprav nejen jarního veletrhu Reklama
Polygraf, ale i podzimní odborné konference
s wokshopy Den signmakingu Brno (Wannieck
Gallery) informoval přítomné Zdeněk Sobota.
Součástí setkání byl také zajímavý workshop
na téma: Nový Občanský zákoník – může pomoci i Vám, při kterém odborná lektorka upozornila na změny a úpravy, které nově ovlivňují
podnikání.

www.signinvention.com
MUTOH ValueJet Hybrid VJ-1617H

Orafol na Fespa Digital 2014

Světoznámý výrobce tiskových technologií, japonská společnost MUTOH, uvedla na trh v druhé
polovině roku 2013, novou tiskárnu Valuejet Hybrid 1617H. Jedná se o zdokonalený model tiskárny VJ-1608HS, který byl v produktové nabídce
firmy MUTOH... Celý článek zde

Návštěvníci stánku Orafol najdou plný sortiment
digitálních tiskových fólií, CAD/CAM materiály,
fólie k polepu automobilů a samozřejmě klasické
samolepicí fólie pro... Celý článek zde

SAI Flexi i na měsíc

Stratasys má nový materiál

Jeden z předních poskytovatelů softwarových řešení pro profesionální signmaking, velkoformátový digitální tisk a CNC obráběcí průmysl, společnost SA International (SAI), oznámila dostupnost
svého softwaru přes... Celý článek zde

TTS s novými produkty na FESPA
Digital 2014
Nizozemská firma Texo Trade Services bude
v Mnichově vystavovat v hale A1 na stánku 360
a ukáže nové napínací pásky s využitím pružných vláken Texofabrics, dále pak reflexní tkaniny
a textil s reflexními... Celý článek zde

Tisky pro nevidomé
K výrobě symbolů pro slabozraké a slepce se
používá gravírovacích strojů, nebo frézek, které pomocí jehel a vrtáků vytvářejí plastický reliéf
Braillova písma. Roland DG, kromě řady zařízení
pro tento tradiční způsob... Celý článek zde

Firma Stratasys představila Endur, materiál
simulující polypropylen vhodný pro použití
ve všech 3D tiskárnách této značky. Materiál
nabízí vysokou odolnost proti nárazu
a prodloužení při natahování... Celý článek zde

Caldera pro průmyslový tisk

Nejlepší reklama roku 2013

Na veletrhu InPrint 2014 předvedla společnost
Caldera schopnosti svého tiskového softwaru pro
průmyslové tiskové workflow. Díky zkušenostem
z řízení nepřeberného... Celý článek zde

Reklamní spot Nokia - The Recital se stalo vítězem řebříčku nejlepších reklam roku 2013 podle
portálu m-journal.cz. Nokia si svou třetí pozici
mezi výrobci... Celý článek zde

3A Composites na Euroshop 2014
Stánek postavený výhradně z vlastních produktů
byl nepřehlédnutelným argumentem společnosti
3A Composites. Jako jednička na trhu v oblasti deskových materiálů prezentovala jedinečné
portfolio značkových produktů Dibond, Forex,
Smart - X, Kapa, Foamlite a Lumex.
Cílem společnosti bylo vytvořit prostor orientovaný na design vyrobený... Celý článek zde

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží
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13. 5. v 17 hodin – Kalendář roku
14. 5. v 15 hodin – Hvězda 3D reklamy
14. 5. v 17 hodin – Duhový paprsek
PVA EXPO PRAHA - Letňany, Konferenční sál, vstupní hala I

