2010. november 4.

Feltételek a minőségi nyomtatáshoz

Nyomtató szakmai szimpózium 2010
Egyesületünk Nyomdaipari Szakosztálya következő szakmai szimpóziumát a korábbi
közléseinknek megfelelően, a nyomtatás minőségére kiemelkedően ható feltételeknek
szentelve 2010. november 18-19-én, a Palatia Nyomda és a Lapcom nyomdája
megtekintésével Győrben rendezi.

Online regisztráció: http://www.pnyme.hu/2010/nyomtato/nyomtato.php
Mi újat lehet még mondani a nyomtatásról? – kérdezik a mindenre előre kész válasszal rendelkező „önjelölt
guruk”. Az októberi Balkan Print Forum előadásai már jócskán cáfolták ezt, az alább meghirdetett
Nyomtató Szimpóziumunk előadásai és üzemlátogatásai pedig további bizonyítékát adják, hogy a
nyomtatásról mindig van mit és kell is beszélni. A környezetvédelem + az egészség- és munkavédelem egyre
szigorúbb feltételeinek is megfelelő segédanyag-választási lehetőségek, a költségfaragási kényszernek
megfelelés megoldási alternatívái hogy csak párat említsünk az elhangzó előadások témái közül. Mellettük
az egyik leginkább aktuális téma, a digitális és az ofszet-nyomtatások együttélése. Ezért most olyan
nyomdát látogatunk meg, ahol nem az ofszet mellé telepítettek digitális gépeket és nem is fordítva, digitális
nyomda kapott kedvet az ofszetnyomtatásra, hanem két, a maga területén már komoly rangot szerzett
nyomda fuzionált. A Palatia Nyomdában együtt élnek a Heidelberg csúcsgépei, a Xerox igen3 technológiája
és a mai kor slágerét, a transzpromó-t is szolgálni képes digitális technológiák.
Helyszín (konferencia, bankett és szállás)
Hotel Rába City Center, 9021 Győr, Árpád u. 34. www.danubiushotels.hu
A szimpózium tervezett programja:
2010. november 18. Csütörtök
10.00 – 12.00 Érkezés, regisztráció Győrben, a Rába Hotelben
12.00 – 13.30 Ebéd a helyszínen
14.00 – 18.30 Szakmai előadások a hotel konferenciatermében
Tervezett előadások, témakörök (nem a végleges sorrendben):
- Együtt könnyebb – Vas Gábor, Palatia Nyomda
- Korszerű nyomtatás = széleskörű külső és belső együttműködés –
Sütő Lajos, Színpatikusok
- Megoldások csomagolóanyagok nyomtatásához - László Róbert
SunChemical
- Nyomtatás-gazdaságossági megoldások a Ryobinál – Gyenes András
Müller Martini
- Béta-Roll fejlesztések az alkoholmentes nyomtatásáért
- A segédanyag-felhasználás változásainak biztonságos feltételei
- A budapesti Balkan Print Fórum és jövőbemutató tanulságai – magyar
szemszögből – Pesti Sándor, PNYME

20.00 - Bankett, baráti találkozó a Hotelben
2010. november 19. Péntek
10.00 – 12.00 A szakmai előadásokhoz csatlakozó üzemlátogatás szakmai bemutató
a Palatia Nyomdában és a Lapcomnál
1230 – Ebéd, hazautazás
A rendezvényhez kapcsolódó kisebb kiállítás, termékbemutató, stb. jogi tagjainknak ingyenes. Más
cégeknek 30e Ft + ÁFA díjat számlázunk.
A résztvevőknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámszatyrok és más egyéb céges ajándékok stb.
terjesztése előre bejelentve és egyeztetett módon minden cég számára ingyenes.
Jogi tagjaink képviselői és az egyesülettel tagsági viszonyban állók előnyt élveznek a jelentkezések
elfogadásánál, de esetleges lemondás esetén a kötbérfeltételek rájuk is azonosan vonatkoznak.
A szimpóziumon való részvétel az ISO rendszerek szerinti szakmai továbbképzésnek

