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A 2018-as FESPA Global Print Expo  
a berlini vásárközpontban 2018. május 
15–18. között került megrendezésre.

A különleges kreatív feladatokra specializálódott 
nyomdászok világméretű rendezvényén 142 
ország szakemberei látogattak el a német 
fővárosba a négynapos rendezvényre.

Az éves eseményciklusra való 2017-es váltást 
követően a FESPA 2018 legtöbb látogatót is von-
zott, ami 22 százalékos növekedést jelent a FESPA 
Digital 2016 (Amszterdam)-hoz képest.

A látogatók kétharmada több mint egy napra 
elkötelezte magát a rendezvényen, hogy a tíz 
kiállítási csarnokot meglátogassa, és kihasználja 
a kibővített programot, többek között a FESPA 
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Trend Theatre, a kibővített Printeriors bemutató, 
az új Print Make Wear ruházat és az első 
Digital Corrugated Experience a csomagolás és 
eladáshelyi ösztönzés eszközeit bemutatva. A 22 
ezer látogatótól a FESPA 2018 Global Print Expón 
összesen 33 799 belépést regisztráltak.

Németországból érkezett a látogatók 26 szá-
zaléka, de sok szakember érkezett az  Egyesült 
Királyságból, Lengyelországból, Olaszország-
ból, Hollandiából, Spanyolországból, Franciaor-
szágból, Csehországból, Svájcból, Belgiumból és 
Svédországból.

A látogatói érdeklődés domináns területe az 
esemény regisztrációs adatai szerint a digitális 
nyomtatás volt, amely a látogatók 44 százaléka 
számára volt a legfontosabb. A FESPA látogatói 
közül minden harmadik a textil- és szövetnyom-
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tatás újdonságaival ismerkedett. A szublimációs 
nyomtatás és az ipari nyomtatás, valamint a ke-
reskedelmi nyomtatás és a postpress munkála-
tok a látogatók figyelmét kiemelten vonzották. 
 A kiállításon részt vevő kiállítók jelentős üzlete-
ket kötöttek, és nagy hangsúlyt fektettek a tech-
nológia és az alapanyagok innovációinak bemu-
tatására. 

A FESPA kiállítás igazgatója, Roz Guarnori a 
következőket nyilatkozta: „A FESPA 2018 Global 
Print Expo egy élénk, akciódús esemény volt, 
amely tökéletesen felülmúlta a saját elvárásait, 
az innovációtól a különböző látogatói közön-
ségektől az új termékek hihetetlen választéká-
ig. Saját kutatásaink megerősítik a bizalmunkat 
abban, hogy a nyomdaipar egy olyan ágazat, 
amely soha nem hagyja abba a fejlődést, az új-
donságok alkalmazását, a határokat tágítva 
új utakat keresnek a növekedés eléréséhez.” 
A következő FESPA Global Print Expo a „Messe 
Münchenben”, Németországban, 2019. május 
14-től május 17-ig kerül megrendezésre. Majd azt 
követően a FESPA 2020. március 24–27-én, Mad-
ridban, Spanyolországban lesz.
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