
A Konica Minolta immáron második alka-
lommal képviselteti magát a nyomdaipar
egyik leginformatívabb nemzetközi kiállí-
tásán, a Budapesten megrendezésre kerülő
Printexpón. A nagyvállalat számos forra-
dalmi újítással és tartalmas szakmai prog-
ramokkal várja a szakma képviselőit és 
a kiállításra érkezőket. A vállalat elsőrendű
célja, hogy a valaha eddig nyújtott legna-
gyobb szerepvállalásával, csúcsszínvonalú
nyomdai berendezéseivel és a hozzájuk
kapcsolódó alkalmazásokkal, munkafolya-
matokat segítő megoldásokkal, tanácsadói
programjaival nagyobb profitot, hatékony-
ságot és extra rugalmasságot biztosítson
ügyfelei számára. 

Az irodai berendezések és szolgáltatások pia-
cán meghatározó szerepet betöltő vállalat a di-
gitális nyomdaiparban az elmúlt néhány évben
jelentős lépéseket vitt véghez. A Printexpón
a Konica Minoltának alkalma nyílik bemutatni
legújabb professzionális fekete-fehér és színes
digitális nyomdai berendezéseit, az általuk al-
kalmazott legújabb technológiai eljárásokat.
A nyomdai rendszereken kívül nagy hangsúlyt
kapnak a berendezésekhez kapcsolódó alkal-
mazások, melyekkel egyszerűbbé és hatéko-
nyabbá válnak a munkavégzési folyamatok.

A Konica Minolta szakmai programok és
előadások keretében mutatja be technológiai
újdonságait és szolgáltatásait. A rendezvény
fénypontjaként itt kerül sor a bizhub PRO C65
High Chroma berendezés leleplezésére. A ké-
szülék új dimenziót nyit a színes nyomtatás és
hatékony kommunikáció terén, ugyanis kor-
szerű technológiájának köszönhetően a rend-
szer életszerű és élénkebb színek nyomtatására
alkalmas, színképzése sRGB közeli, a monito-
ron látható színek valóban láthatóvá válnak
a nyomatokon. Mindezen felül a berendezés
támogatja a változóadat-nyomtatást. Mind-
ezeket a tulajdonságokat együttvéve a bizhub

PRO C65hc-vel figyelemfelkeltőbb nyomatok
készíthetők, sőt perszonalizálással kombinálva
a vállalatok marketinganyagainak hatékony-
sága is magasabb lesz. 

A kiállításon a résztvevőknek lehetőségük nyí-
lik a munkafolyamatokat segítő alkalmazások
tesztelésére, mint például a megszemélyesített
dokumentumok gyors és precíz előállítására.
Továbbá az ügyfelek élőben tapasztalhatják
meg a Konica Minolta GPRS alapú távfelügye-
leti szolgáltatásának a működését.  

Hangsúlyozandó, hogy a Konica Minolta
standján sor kerül gazdasági és pénzügyi tanács-
adásra is. A résztvevők részletes tájékoztatást
kapnak az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó
pályázati lehetőségekről, magáról a pályázat-
írásról és a fejlesztések finanszírozásáról.  

Összességében elmondható, hogy a Konica
Minolta termék- és alkalmazás-portfóliójának,
valamint tanácsadói programjainak köszön-
hetően teljes körű, egyénre szabott megoldást
kínál ügyfelei részére, ezzel biztosítva számuk-
ra a hatékonyságot, a rugalmasságot és nem
utolsósorban a nyereségességet. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a Konica Minolta standjánál. A Konica 
Minolta szakmai programjaira előre lehet
jelentkezni a www.konicaminolta.hu
weboldalon.

A Konica Minolta újdonságai 
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