
Az Indigo megalapítója, Benny Landa kapja az
Ipex 2010 első „A nyomtatás bajnoka” díjat

Az Ipex 2010 szervezői bejelentették, hogy az
Indigo megalapítója és ipari úttörője, Benny
Landa lesz a győztese a nemzetközi „A nyomta-
tás bajnoka” díjnak. Landa úr számára – aki élen
járt a digitális színes ofszetnyomtatási techno-
lógiákban – a díj kitüntetést jelent a grafikai ipar-
hoz való kiemelkedő hozzájárulásáért. 

Amíg a HP 2002-ben meg nem szerezte az In-
digót, Landa úr az Indigo elnök-vezérigazgató-
ja volt, és a kezdetektől több mint 30 éven át
igazgatta a céget. Landa úr számos tekintélyes
díj birtokosa, és világszerte több mint 500 sza-
badalommal rendelkezik, ezzel az iparág egyik
legtermékenyebb feltalálója. Napjainkban Benny
Landa vezető high-tech vállalkozóként és a HP
stratégiai tanácsadójaként dolgozik tovább.

Benny Landa így kommentálja az eseményt:
„Nagy örömömre szolgál, hogy elfogadhatom
ezt a kitüntetést, nemcsak saját magam részéről,
de kollégáim részéről is az Indigónál, akiknek
hűsége, elkötelezettsége és kreativitása nyomán
született meg a digitális nyomdaipar. Tizenöt
évvel ezelőtt az Ipex ’93-on az Ipex bemutatta
a világ első digitális színes ofszet nyomdagépét,
és ezzel felrázta az ipart. Kijelentettük, hogy
minden, ami digitális lehet, digitális is lesz – és
a nyomtatás sem kivétel. Érthető módon, ak-
koriban sokan szkeptikusak voltak. Ma már sen-
ki sem az. Számomra ez jelenti a legnagyobb iz-
galmat.”

„A digitális nyomtatást ma már, mint az ipar
átalakulásának legnagyobb hajtóerejét ismerik
el. Mindenki számára világos, hogy ez nem
csak a jövő útja, hanem a jelené is. Ma a keres-
kedelmi termékek nyomtatói lenyűgöző tem-
póban használják a digitális nyomtatást, ezzel

az ipar fejlődésének fő motorjává válnak. Még
mindig hideg futkos a gerincemen magától a
gondolattól, hogy az a vállalat, most HP-Indigo,
amelyet én alapítottam, vezeti ezt a forradalmat.”

Az Ipex 2010 most vezette be a „A nyomtatás
bajnoka”díjat olyan személyek elismerésére, akik
befolyással voltak a nyomdaiparra az egész vi-
lágon. Minden negyedévben az Ipex Tanácsadó
Bizottsága megvitatja a nevezéseket, amire bárki,
aki az iparban dolgozik, tehet javaslatot, és ki-
hirdeti a győztest arra az idõszakra. Az Ipex 2010-
ig összesen tíz „A nyomtatás bajnoka” díjat ad át.

Az Ipex 2010 rendezvényszervezője, Trevor
Crawford megjegyzi: „Rendkívüli örömünkre
szolgál, hogy elismerhetjük Landa úr kiemelke-
dő hozzájárulását a grafikai művészetek világá-
hoz, és szeretnék gratulálni neki azért, hogy ő
lett az első „A nyomtatás bajnoka” díj birtoko-
sa. Valódi ipari úttörőként, munkája és szenve-
délye inspiráló módon hatott.

„Az ipar nagy lelkesedéssel fogadta a díj be-
vezetését, és nagyon örültünk, hogy ilyen sok
nevezést kaptunk eddig. Várjuk a következő
szavazási fordulót, és biztosak vagyunk abban,
hogy a nevezések továbbra is ömleni fognak,
ahogy a kezdeményezés lendületet kap.”

A szavazóurnák nyitva állnak a második „A
nyomtatás bajnoka” nevezéshez, melyet decem-
berben hirdetnek ki. Ha egy nevezettet elsőre
nem választottak ki, ismét részt vehet a szavazás-
ban. A résztvevők on-line módon (www.ipex.
org) tölthetnek ki egy több nyelven rendelke-
zésre álló nevezési lapot egy speciális „A nyom-
tatás bajnoka” szekcióban. A javaslatokat a je-
lölt eredményeinek rövid összefoglalásával kell
alátámasztani.
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Látogassa meg a www.mgonline.hu címen honlapunkat.

Friss hírekkel és információkkal várjuk. Írja meg véleményét, észrevételeit, javaslatait, 

hogy a lehető legtöbbet nyújthassuk Önnek.


