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Rangos kiállítói kör bemutatkozásával, 
számos újdonsággal, tartalmas szakmai prog-
ramokkal jelentkezik a nyomdaipar leginfor-
matívabb szakmai fórumaként elismert 
kiállítás, a Printexpo október 2. és 5. között 
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban.

A kiállítás nagy múltú, piacvezető cégek bemu-
tatkozásával büszkélkedhet. A nemzetközi hírű
rendezvényre Európa és Ázsia országaiból idén
15 ország több mint száz kiállítója hozza el ter-
mékeit. A külföldi újdonságokat, fejlesztéseket
angol, cseh, francia, holland, horvát, liechten-
steini, német, olasz, román, svéd, szlovák, szlovén,
ukrán, török és kínai cégek kínálatából ismerhe-
tik meg a látogatók.

A Printexpo új tematikával bővül. A nyomda-
ipari gépek, berendezések, alap- és segédanya-
gok, a nyomdai tevékenység, a tervezés és design
mellett először mutatkoznak be az irodatechni-
kai termékek gyártói és forgalmazói.

Az idei rendezvény sikerét vetíti előre, hogy
a nyomdaipar piacvezető vállalkozásai jelentős
számban vesznek részt a kiállításon. Kínálatuk-
ban a legmodernebb berendezések s a legújabb
technikai megoldások szerepelnek. A Printexpo
kiemelt kiállítói: a Bauer+Bauer Kft., a Budapest
Papír Kft., a Globe Laminálástechnikai Kft., a
Canon Hungária, a Goodwill International Kft.,
az Intergraf Kft., a Graphix Trade Kft., a PC Studio
2000 Kft., a Typo Grafika Szerviz Kft., a Nyom-
datechnika Kft., a Prosystem Print Kft., a Tepede
Hungaria Kft., a Konica Minolta, a Trans-Europe
Hungary Kft., valamint a Xerox Magyarország.
A külföldiek közül a HORIZON GmbH/D/, a KBA
/SK/ és az APLHASET /A/.

A teljes kiállítói lista, az ágazat további, meg-
határozó jelentőségű cégeinek névsora a kiállí-
tás honlapján, a www.printexpo.hu oldalon sze-
repel.

A Printexpo alkalmával először jelentkező Ki-
állítói Fórum, valamint a konferenciaprogram is
a szakmai kérdések, új termékek, eljárások átfo-

gó, alapos megismerését teszik lehetővé a szakmai
érdeklődők számára. A kiállítás ez évi konferen-
ciáján A Pixeltől a papírig címmel az Adobe-
megoldásokról hangzanak el majd előadások.

A Printexpo elismertségét jelzi, hogy tekintélyes
szakmai támogatói kört tudhat magáénak, úgy-
mint a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületet,
a Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetsé-
get, médiapartnerként a Magyar Grafikát és a Print
& Publishing szaklapot. A szakmai partnerek nem-
csak a kísérőprogramok koordinálásában, szerve-
zésében töltenek be jelentős szerepet, hanem ki-
állítóként is részt vesznek a rendezvényen.

A Printexpo ezúttal rangos díj átadásának is
színhelye, a szakmai szövetség Pro Typographia
2007 elnevezésű díját vehetik át a nyertesek.

A Printexpo a kultúra közvetítésének is hagyo-
mányt teremt idén, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesületének szakmai támo-
gatását élvező kísérőprogrammal, a Könyv, 2007
ősz elnevezésű kiállítással. Az esemény nemcsak
hasznos szakmai információkkal szolgál, ha-
nem kiváló kikapcsolódást is kínál. A „Könyv-
utcán” végigsétálva a jelentős hazai kiadók több
száz különböző kiadványa között válogathat-
nak, vásárolhatnak majd a látogatók. 

A hagyományoknak megfelelően a Printexpo-
kiállítással egy időben zajlik a Budatranspack
csomagolási és szállítmányozási, valamint a Pro-
motion marketing-kommunikációs kiállítás is.
A három rendezvényt közös belépőjeggyel te-
kinthetik meg az érdeklődők. A vidékről érkezők
a Volánbusz Zrt. járatain 50 százalékos kedvez-
ménnyel utazhatnak.
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