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Visszatekintés – Printexpo 2007

Kubinyi Zsuzsa

Rangos kiállítói kör bemutatkozásával, számos
újdonsággal, tartalmas konferenciaprogram-
mal jelentkezett a nyomdaipar leginformatívabb
nemzetközi szakmai fóruma, a Printexpo októ-
ber 2. és 5. között a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontban. A 13. alkalommal megnyíló
kiállításon hazánkkal együtt hét ország 145 
kiállítója vett részt, kínálatuk 3614 m2-en volt
látható. A nyomdaipar piacvezető vállalkozá-
sai jelentős számban voltak jelen. A külföldi
újdonságokat, fejlesztéseket osztrák, lichten-
steini, német, olasz, svéd és szlovák cégek 
kínálatából ismerhették meg a látogatók.
A tekintélyes kiállítói kör tagjai voltak a kiállí-
tás rangos szakmai támogatói, partnerei is, 
a Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai 
Szövetség, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki
Egyesület, illetve a rendezvény hivatalos 
szaklapja, a Print & Publishing magazin.
A kiállításon először rendeztek Kiállítói Fóru-
mot és Könyv Ősz elnevezéssel nagyszabású
kiadványbemutatót. A hagyományoknak meg-
felelően a Printexpo kiállítással egy időben
zajlott a Budatranspack Csomagolási és
anyagmozgatási, valamint a Promotion Mar-
keting-kommunikációs kiállítás is. A három
rendezvény kínálatát az előzetes összesítés
szerint 12 000 látogató tekintette meg.

A Printexpón a nyomdaipari gépek gyártói, for-
galmazói, a különböző nyomdai tevékenységet
ellátó vállalkozások, valamint a nyomdai alap-
és segédanyagokat készítő, illetve forgalmazó cé-
gek vettek rész a legnagyobb számban.

A rangos kiállítók sorában több nagy múltú,
piacvezető cég is szerepelt, mint például a Bauer+
Bauer Kft., a Budapest Papír Kft., a Canon Hun-
gária Kft., a Globe Laminálástechnikai Kft., a Good-
will International Kft., az Intergraf Kft., a Graphix
Trade Kft., a PC Studio 2000 Kft. A TYPO Grafika
Szerviz Kft. a Nyomdatechnika Kft., a Prosystem
Print Kft., a Tepede Hungaria Kft. s a Konica Mi-

nolta, valamint a Xerox Magyarország, a Horizon
GmbH Németországból, illetve a KBA Szlovákiá-
ból érkezett.

A kiállításon bemutatott újdonságok sorában
a Trans-Europe Kft. Adobe CS3 szoftvereit, az
Epson négy, illetve nyolc színkomponensű tinta-
rendszerrel dolgozó, professzionális és nagyformá-
tumú nyomtatóválasztékát, az Eurojet Hungária
standján az AGFA legújabb fejlesztésű UV-tábla-
nyomtatóját, a Xerox legújabb nyomdagépeit,
a Hart Color 1992 Kft. továbbfejlesztett tampon-
nyomó gépcsaládját, a KBA Slovensko Performa
74 ofszet ívnyomógépét, a Partners Kft. prezen-
tálásában az Esko NV belga cég teljes körű meg-
oldást nyújtó szoftvergyűjteményét láthatták az
érdeklődők.

Érdekesség, hogy a Printexpón először vett részt
szolgáltatásaival bank is. A Raiffeisen Lízing Zrt.
Magyarország egyik legnagyobb eszközfinanszí-
rozójaként kifejezetten a nyomda-, csomagoló
és papíripari berendezések vásárlásához kínált
különböző konstrukciókat.

A Printexpo résztvevői ezúttal Kiállítói Fóru-
mon is bemutatkozhattak. 

A prezentációk kiváló lehetőséget kínáltak a cé-
gek számára termékeik, szolgáltatásaik részlete-
sebb megismertetésére.

Szakmai körökben igazi csemegét jelentett a
Printexpo idei konferenciaprogramja, amelyen
A Pixeltől a papírig címmel az Adobe-megoldá-
sokról a téma elismert hazai és külföldi szakér-
tőitől kaptak átfogó tájékoztatást az érdeklődők.

A Printexpo egy rangos elismerés, a Nyomda- és
Papíripari Szakmai Szövetség Pro Typographia
2007 elnevezésű díj átadásának is színhelyéül szol-
gált. A Szövetség először ítélt oda forgalmazói
oklevelet, melyet azok a cégek vehették át, ame-
lyek alapanyagait, illetve nyomógépeit a legtöbben
használták fel, illetve vették igénybe a díjazott
termékek gyártásánál.

A Printexpo legközelebb két év múlva, 2009
őszén várja majd résztvevőit.


