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A Magyar Grafika új rovatot indít, amiben 
QR-kódok segítségével, egyetlen kattin-
tással telefonja névjegyzékébe másolva 
bővítheti olvasónk a kapcsolatrendszerét. 
Az érzékeny adatokat védetten, csak  
kompetens felhasználókhoz juttatjuk el, 
miközben a felhasználó modern és kényel-
mes módját választhatja kapcsolatrend-
szerének karbantartására, bővítésére.

Előfordult már Önnel, hogy futtában rögzített 
telefonszámot, amihez a néven kívül más hasz-
nos információ nem került rögzítésre? Be kell 
valljam, velem ilyesmi gyakran megtörtént, és 
bosszantott, hogy nem tudom kihasználni kel-
lőképp az okostelefon előnyeit. Aki nem elég tü-
relmes, szorgalmas vagy egyszerűen csak kevés 
ideje van ilyesmire, annak hasznos segédeszköz 
a ,,V-card”-ok  QR-kód olvasó segítségével törté-
nő felvitele. Egyetlen gombnyomással a precízen 
kitöltött, pontos adatokkal kerül a telefonba a kí-
vánt kontakt. Tradicionális nyomtatott megjele-
nésünknek és a saját döntés szabadságának kö-

Kontaktvadász

szönhetően – csak a kiválasztott kontakt és nem 
egy teljes adatbázis zúdul a telefon névjegyzéké-
be. Összekötötte már valaki a FB-ismerőseinek 
elérhetőségét a kontaktadatokkal? Hamupipőke 
hasonlót érezhetett a tál lencse és hamu váloga-
tása közben… 

Amennyiben most vág bele először a QR-kódok 
használatába, megtisztelve érezzük magunkat, 
hogy a Magyar Grafika Kontaktvadász rovata le-
het az első ilyen találkozás. Aki már letöltötte te-
lefonjára a QR-kód olvasót, nyugodtan ugorja át 
a következő szakaszt.

A kódok olvasásához egy QR-kód olvasó alkal-
mazást kell letölteni a telefonra. Ebből számos 
ingyenes program áll rendelkezésre, amit androi-
dos telefon esetén a Google Play megnyitásával 
tölthetünk le, míg Iphonhoz az App Store kíná-
latából választhatunk.

QR-kód olvasó alkalmazás letöltése:
https://goo.gl/FtscWj

Kontaktvadász
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A több mint százéves 
múltra visszatekintő Agfa-
Gevaert csoport világszinten 
vezető egészségügyi és 
nyomdaipari rendszerek 
fejlesztője és gyártója. 
Jelenlegi formájában 1964 
óta létezik, amikor egyesült 
a német AGFA AG és a belga 
Gevaert Photo-Producten 

N.V. Ez volt az első határokon 
átnyúló cégegyesülés az 
akkori Európai Gazdasági 
Közösségen belül. 

Agfa Hungary NV 
1074 Budapest, 
Dohány utca 12–14.
Bánfalvi István 
területi képviselő

Automatikus képfeldolgozó 
szolgáltatásunk nagy tömegű 
kép gyors és olcsó színhe-
lyesbítését kínálja szerződött 
partnereink részére. A feltöltött 
képeket azok egyedi adottsá-
gait figyelembe véve korrigálja 
intelligens megoldásunk, majd 
a megjelölt nyomdai színtér-
be konvertálja őket. A képek 

ezután már változtatás nélkül 
a layoutba helyezhetőek, és 
biztos hogy jobban fognak 
festeni a nyomtatásban, mint 
feldolgozás nélkül!

Colorcom Media Kft.
1034 Budapest, Tímár utca 26.
Nagy Péter
ügyvezető igazgató

A Color Pack a papíralapú 
csomagolóanyagok gyártása 
mellett magazinok, könyvek és 
egyedi reklámanyagok készíté-
sére specializálódott. Műszaki 
hátterünknek és jó szakem-
bereinknek köszönhetően 
világszínvonalú szolgáltatást 
nyújtunk. Feladatunk folyama-
tosan lépést tartani, megújulni 
és élen járni az új technológiák, 

termékek és szolgáltatások be-
vezetésében. Sikerünk feltétele, 
hogy megrendelőink bizalmát 
minden egyes munkánkkal 
növeljük.

Color Pack Zrt. 
4400 Nyíregyháza 
Westsik Vilmos u. 4.
ifj. Zsukk László 
vezérigazgató

Az 1937-ben alapított Canon 
már 81 éve vezető pozíciót 
tölt be a képek világában, és 
folyamatosan arra ösztönözi az 
embereket, hogy újragondolják 
mi mindenre lehetnek képesek 
a képalkotáson keresztül.  
A Canon megoldásaival és ter-
mékeivel a felhasználók életét 
gazdagítja, legyen szó ma-

gán- vagy üzleti felhasználásról, 
a kameráktól a nyomtatókon 
keresztül az üzleti tanácsadásig 
vagy orvosdiagnosztikai eszkö-
zökig. 

Canon Hungária Kft. 
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Szalai István
Channel Director

www.canon.hu

www.agfa.com

www.colorcom.hu

www.colorpack.hu

Prepress automatizálás

Online preflight/imprimálás

Kép: Sprinkenhof, Hamburg Altstadt / Ajepbah
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grafigram@grafigram.hu

www.erdirozsanyomda.hu

www.copyx.hu

A COPY-X Kft. a Duplo 
magyarországi disztribútora.  
A több mint százéves múltra 
visszatekintő gyártó cég ötvözi 
a japán precizitást és technoló-
giát, utat mutatva az innovatív 
fejlesztés irányába. Az irka-
készítőkön túl kínálatunkban 
megtalálhatók a multifinishe-
rek, könyvkötők, vágógépek, 
valamint a 3D formalakkozó is. 
Személyre szabott megoldá-

sokat kínálunk mind a digitá-
lis, mind az ofszetnyomdák 
részére.  
Az eladott gépek hosszú  
távú megbízható működését  
a stabil, mindenre kiterjedő 
szerviz biztosítja. 

Copy-X Kft.
1149 Budapest, Angol u. 34. 
Török Balázs 
kereskedelmi képviselő

Tervezőgrafikai stúdiónk a vi-
zuális kommunikáció területén, 
egyedi megbízások alapján 
működik. Tipográfiai, tervező-
grafikai és csomagolástervezé-
si munkáival a stúdió 1993 óta 

– cégszerűen – foglalkozik.
Megbízói a kulturális terület 
jeles intézményei: könyv-
kiadók, építész tervezőstúdiók, 
könyvtárak és múzeumok. 

Portfóliójában arculattervezé-
sek, könyvek és folyóiratok, 
egyedi rendezvény- és kiállítás-
grafikák, infodesign és más 
igényes tervezőgrafikai mun-
kák találhatók.
Megbízói kérésre a munkákat 
a teljes kivitelezésig kísérjük.

Maczó Péter
1037 Budapest, Orbán B. út 4.

„Az üzlet alapja a bizalom,  
ami grammokból építkezik 
és mázsaszám vész el”
Gyártunk könyveket, prospek-
tusokat, nyomtatványokat, új-
ságokat, meghívókat, továbbá 
bármit, a megrendelő igénye 
szerint ofszet- és digitális 
technológiával. Kicsi és nagy 
példányszámban. Üzemünk-
ben teljes a technológiai sor  

– a lemezkészítéstől a hajtoga-
tó gépen át, a ragasztókötésig, 
irkázásig. Áraink mindenkor 
tükrözik a kiváló minőséget,  
a pontosan betartott határidőt.

Érdi Rózsa Nyomda
2030 Érd, Törökbálinti út 34.
Juhász László 
tulajdonos- 
ügyvezető igazgató

Ez legyen az Ön felülete!

K O N T A K T V A D Á S Z
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A Magyar Grafika a Papír- és 
Nyomdaipari Műszaki Egyesü-
let kiadásában a nyomdaipar-
nak és kapcsolódó szakterüle-
teknek szóló műszaki-tudo-
mányos folyóirat, mely immár 
62. évfolyamát adja ki.
Lapunk tematikus, mindig egy 
központi téma köré épülnek 
cikkeink, ugyanakkor közöljük 

a szakmai élet legérdekesebb, 
aktuális híreit, melyeket első-
sorban a műszaki tartalom
felől közelítve, naprakészen 
prezentálunk online és nyom-
tatott kiadásunk ötvözésével. 

PNYME
1135 Budapest, Tahi utca 53–59.
Faludi Viktória főszerkesztő

A mondAt Kft. több mint 
húszéves fennállása óta 
foglalkozik különböző nyom-
datermékek teljes körű 
előállításával! Az egyszerű 
névjegykártyától a több száz 
oldalas ragasztókötött köny-
vek, művészeti albumok előál-
lításában sok éves tapasztalat-
tal állunk meglévő és leendő 
partnereink rendelkezésére, 
az egészen kis mennyiségtől 

akár a több tízezres példány-
számig! Mindezt, a hagyo-
mányos ofszettechnológia 
mellett, kiterjedt kötészeti és 
digitális portfóliónk, illetve 
naprakész színkezelési rend-
szerünk teszi teljessé!

mondAt Kft.
2600 Vác, Nádas utca 2.
Nagy László tulajdonos
ügyvezető igazgató

A dunaújvárosi Magyar Papír-
múzeum Kalandos papírtörté-
net című állandó és időszaki 
kiállításai megtekinthetők 
hétfőtől péntekig naponta 
8–16 óráig.

Magyar Papírmúzeum
2400 Dunaújváros,  
Papírgyári út 42–46.
Pelbárt Jenő 
igazgató

Az Igepa csoport Európa egyik 
vezető nyomdaipari alapanyag 
nagykereskedelmi csoportja, 
amely több mint 50 000 vevőt 
szolgál ki a kereskedelemben 
és a nyomdaiparban. A széles 
választék grafikai papírokat és 
kartont, csomagolási és hirde-
tési eszközöket, illetve szolgál-
tatásokat foglal magában.

Huszonkilenc országban  
több mint 81 helyszínen közel 
3500 alkalmazottal működik  
a cégcsoport.

Igepa 2R Kft.
4400 Nyíregyháza, 
Derkovits utca 117.
Rusin Tamara  
marketing manager

www.igepa.hu

www.mgonline.hu

magyarpapirmuzeum.webnode.hu

www.mondAt.hu
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www.partners.hu

www.nyomdaker.hu

A Nyomdaker Kft. több mint 
két évtizede a reklámdekorá- 
ciós és digitális nyomtatási piac  
vezető importőr-nagykereske dő - 
je és a Mimaki digitális nyomta- 
tási megoldásainak kizárólagos 
magyarországi forgalmazója. 
A cég kínálatában a Mimaki 
szélesformátumú oldószeres 
és UV-LED nyomtatói és vágó-
plotterei mellett a nyomtatási 
és reklámdekorációs anyagok, 

Célunk, hogy az általunk 
forgalmazott termékekkel, 
munkatársaink tudásának és 
tapasztalatának átadásával 
MEGOLDÁST nyújtsunk a cso-
magoló- és nyomdaiparban 
tevékenykedő partnereink 
technológiai és üzletfejlesz-
tési elképzeléseihez. Ennek 
jegyében hivatalos magyar-
országi képviselői vagyunk 

alumínium display-szerkeze-
tek, mobil prezentációs  
és POS-eszközök mellett  
a kivitelezéshez szükséges 
szerszámok, eszközök, festé-
kek és vegyszerek széles  
választéka is megtalálható.

Nyomdaker Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 36–38. 
Barna Péter  
kereskedelmi képviselő

olyan piacvezető nemzetkö-
zi cégeknek, mint az Esko, 
DuPont, Adobe, Mark Andy, 
Hasselblad, Cape Systems, 
TKM Meyer. 

partners Kft.
1044 Budapest, Megyeri út 53. 
Ratkovics Péter
ügyvezető igazgató

A Print 2000 Nyomda legfőbb 
sajátosságai: az igényesség, 
a szakma iránti elkötelezettség, 
a széles körű szolgáltatás, 
a kiszámítható együttműkö-
dés, a korrekt üzleti maga-
tartás. A termékpaletta igen 
széles, a csomagolóanyagok, 
a reklámtermékek és hagyo-
mányos nyomdatermékek 
piacán egyaránt jelentős 
piaci szereplőnek számítunk. 

Nyomtatási technológiánk jel-
lemzően ofszet, de a tóneres, 
valamint az inkjet típusú digi-
tális eszközeinkkel egyaránt  
a legjelentősebb hazai gyártók 
közé tartozunk.

Print 2000 Kft.
5000 Kecskemét, Nyomda utca 8.
Kovács András
ügyvezető igazgató

www.print2000.hu

A Papír- és Nyomdaipari  
Műszaki Egyesület a papír- és 
nyomdaipar, a könyv- és lap-
kiadás, a restaurálás, a papír-
kereskedés és az ezekhez kap-
csolódó területeken dolgozó
szakemberek, ill. tanulók, 
nyugdíjasok stb., valamint  
az ilyen profillal működő vál-
lalkozások önkéntes társulása. 
Egyéni tagságunk, legnagyobb-

részt a szakterületünkön 
tevékenykedő mérnökök, 
közgazdászok, ill. technikusok, 
köréből kerül ki.
Szakmai folyóiratai a Magyar 
Grafika (mgonline.hu) és  
a Papíripar.

PNYME 
1135 Budapest, Tahi utca 53–59.
Pesti Sándor ügyvezető igazgató

www.pnyme.hu
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A Raszter Nyomda Kft. a leg-
különbözőbb termékek előállí-
tásával foglalkozik. Üzemünk  
a technológiától, terjede-
lemtől és a termék jellegétől 
függően kis-, közepes és nagy 
példányszámok rövid átfutási 
idővel történő elkészítésére 
vállalkozik. Fontos, hogy az 

előkészítéstől a legyártásig 
a teljes nyomdai folyamatot 
képesek vagyunk alvállalkozók 
bevonása nélkül ellátni.

Raszter Nyomda Kft. 
1131 Budapest, 
Gyöngyösi u. 87–89.
Pokorny Zoltán cégvezető

A Prospektus nyomda már 
több mint harminc éve a ha-
zai ofszetnyomtatás kiemelke-
dő szereplője. Mind a hagyo-
mányos nyomdatermékek, 
mind pedig a faltkartonalapú 
csomagolóanyagok területén 

teljes körű és minden igényt 
kielégítő megoldásokat kínál.

Prospektus Kft.
8200 Veszprém, Tartu utca 6.
Tóth Gábor
ügyvezető igazgató

A Progresszív Nyomda  
2004 májusában kezdte meg 
tevékenységét egy bérlemény-
ben, s ma már új, saját  
2000 m2-es telephelyén műkö-
dik. 100%-ban magyar magán-
személyek tulajdonában van.  
A rugalmasságot és a kifogás-
talan minőséget a családi 
vállalkozás garantálja.  
A visszatérő munkák színazo-
nosságát saját colormanage-

mentünk biztosítja. Vállaljuk 
katalógusok, könyvek, szóróla-
pok, csomagolások tervezését 
is. Az ötlettől a komplett 
megvalósításig végig tudunk 
vinni egy projektet akár 
fotózással, szövegírással együtt. 

Progresszív Nyomda Kft.
5600 Békéscsaba, Erkel utca 8.
ifj. Tyirják Pál
ügyvezető igazgató

www.raszternyomda.hu

www.prospektusnyomda.hu

www.progresszivnyomda.hu

Nyomdánkban egyidejűleg 
alkalmazzuk az ofszet-, a szita- 
és a digitális nyomtatás leg-
korszerűbb gépeit. Így ügyfe-
leink egy helyen, kötöttségek 
nélkül, kényelmesen intézhetik 
a legkülönbözőbb printmarke-
ting termékek előállítását.  
Az az óriási nyomdai kapaci-
tás, amellyel rendelkezünk, 
végtelen rugalmassággal 

párosul, így mindig találunk 
módot a sürgős munkák ki-
vitelezésére, ami magában 
foglalja a tetszőleges méretet, 
példányszámot, alakot  
és nyomathordozót.

Regiszter Printing Kft.
1211 Budapest, Duna lejáró 4–10. 
ifj. Horváth Mihály
ügyvezető igazgató

www.display-plakat.hu
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A Stanctechnik Digital Kft., 
hagyományos könyvgyártási 
tapasztalataira építve, tovább-
lépett a kis példányszámú és 
változó adatok megjelenítésé-
re is alkalmas könyvgyártás
területére. A digitális nyomó-
kapacitással kiegészített kis 
példányszámú sorozatok haté-
kony gyártására specializáló-
dott üzem tavaly egy újabb 

A Stanctechnik Kötészeti Kft. 
Magyarország első, független 
és legnagyobb kötészeti 
tapasztalattal rendelkező 
szolgáltatója. Több száz nyom-
da számára végez kötészeti 
munkálatokat termelékeny és 
modern gépparkján, nagy 
rutinnal  rendelkező kollégáival.
A hagyományos keménytáblás 
és kartonált könyvek kötészete, 

termelőcsarnokkal és gépek-
kel is gyarapodott.
A digitális nyomtatással szinte 
egy lépésben bővült postpress 
kapacitásunk is.
Megrendelőinket interneten is
fogadjuk.

Stanctechnik Digital Kft.
1047 Budapest Baross utca 11–15.
Hermann Tibor igazgató

valamint a professzionális 
fólia, lakk és formalakk 
felületnemesítési lehetősége-
ken túl újabban a spirálozás és 
a regiszterstancolás is színesíti 
kínálatukat.

Stanctechnik Kötészeti Kft.
1047 Budapest Baross utca 11–15.
Joóné Vass Katalin igazgató

A Sericol Hungary Kft. 
2012-ben alakult meg 
Budapesten. Tevékenységi 
köre a grafikai anyagok, a 
digitális, flexó- és szitagépek, 
továbbá tartozékaik nagy- 
kereskedelme. A Sericol Hun- 
gary a Symbol csoport része, 
amely csoportot a szabadkai, 

illetve belgrádi Symbol 
anyavállalat, valamint  
a zágrábi Graphic Center  
és a ljubljanai Grasol alkotják.

Sericol Kft. 
1097 Budapest, Ecseri út 14–16.
Barna Péter 
kereskedelmi képviselő

Ahol a könyv születik
A Szekszárdi Nyomda Kft. 
mind a „fekete-fehér”, mind  
a „színes” könyvgyártásban 
jelentős piaci részesedéssel bír, 
melynek megőrzése érdeké-
ben a jövőben is szükséges 
nagy hangsúlyt fektetnie  
a folyamatos fejlesztésre,  

a szállítási határidők napra 
pontos betartására, az áraink 
színvonalának megőrzésére és 
a minőség állandó javítására.
 
Szekszárdi Nyomda Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 46.
Vadász Katalin 
ügyvezető igazgató 

STANCTECHNIK
KÖTÉSZETI KFT.

www.stanckoteszet.eu

www.sericol.hu

www.stanctechnikdigital.hu

www.szekszardinyomda.hu


