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Sikerrel zártak a kreatív szakmák kiállításai

Igazi vásári hangulatban, folytonosan er�s látoga-
tottság mellett, kiemelked� fi gyelem kísérte a drupa 
village-et és a részt vev� kiállítóit: PNYME, BD-Expo, 
Canon Hungary, PC-Studio Kft., Müller-Martini Kft., 
Heidelberg Magyarország, Goodwill és Grafi ka Zrt.

A Messe Düsseldorf drupa projekt erkölcsi és 
anyagi támogatásával megvalósult kezdeményezés 
életképesnek bizonyult, és várhatóan legközelebb 
2012 �szén, a Digitalexpo/SignExpo kiállításokon 
ismét megnyitja majd kapuit. Természetesen ekkor 

már a drupa legfrissebb portékáinak kínálatával! 
A szerény kiállítói és látogatói részvétel mellett is ér-
demes volt körülnézni a vásárban. A digitális nyom-
dagépgyártók impozáns bemutatói mellett néhány 
olyan technológiai különlegességet is él�ben 
megtekinthettek a látogatók, mint az EPS-teamnél 
a 3 az 1-ben CtP, proof és molino nyom tató beren-
dezést, a Codex Nyomda standján a magyar fejlesz-
tés� memjet nyomtatókat vagy a Frücht-féle köté-
szeti kisgépeket.
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2011. november 11-én, péntek délután 6 órakor 
bezárt a Budatranspack, a csomagolóipar és a lo-
gisztika, a Printexpo, a nyomdaipar és a digitális 
technológia, a Promotion, az üzleti kommunikáció, 
valamint a Service Expo, az üzleti szolgáltatások és 
megoldások kiállítása. A négy kiállításon összesen 
közel kétszáz kiállító mutatkozott be a Budapesti 
Vásárközpont „G” pavilonjában.

A Hungexpo Zrt. ebben az évben el�ször szer-
vezte a Service Expót,, az üzleti szolgáltatások és 
megoldások kiállítását, a további három kiállítás ha-
gyományos programja a Vásárközpontnak. 

A Printexpón ünnepélyes keretek között adták át 
a Pro Typographia díjakat. A most 51. alkalommal 
kiosztott elismerés arany, ezüst és bronz fokozatát 
nyolc kategóriában ítélték oda. A legtöbb díjat a 
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Gyomai Kner Nyomda és az Alföldi Nyomda kapta, 
mindkett� pályázatait három kategóriában is kiemelt 
helyen értékelték. Az idén a legjobb magyar nyom-
dász – a Magyar Nyomdásztársaság választása sze-
rint – Gansfusz Andrea szombathelyi szakember lett. 

A Budatranspackon átadták a Hungaropack cso-
magolási verseny gy�zteseinek járó elismeréseket. 
Az idén 38 vállalat 61 nevezését bírálta el a zs�ri. 
A pályázatokat négy Hungaropack Nagydíjjal, 36 
Különdíjjal jutalmazták, s emellett 17 elismer� ok-
levelet is átadtak. 
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A nyomdaipari kiállításon olyan újdonságokat 
mutattak be, mint a Xerox új digitális nyomdagépe, 
a DocuColor 8080, a ROBOT-X Integrált kamerás 
rendszerrel összekötött pakoló robotja, a TRODIMP 
standján Magyarországon el�ször volt látható a 
8020 Speedy-300 fl exx, lézergravírozó gépe, vagy 
a Roland cég LEJ-640, LEF-12: UV nyomtatója, és 
a BN-20, ami a világ els� metál festékkel m�köd�, 
asztali nyomtató-vágógépe. A közönség szeme lát-
tára készült el egy Tereprally versenyautó új design-
ja az AKA-Digital Média standján. 

A kiállításokhoz kapcsolódó konferenciák témái 
között többek között a biztonságos csomagolás, 
Közép-Európa nyomdaipari és csomagolóipari 
trendjei, a nyomdák iránti mai elvárások szerepeltek. 
Ugyanakkor szó volt a reklámhordozó papírok ter-
mékdíjának kérdéseir�l is. A kiállításokhoz kapcso-
lódóan több mint ötven el�adás zajlott, amelyeken 
közel ezer szakember vett részt. A „kreatív négyes” 
kiállítás együttes rendkívül népszer� volt a szakis-
kolák körében, több száz diákot és összességében 
több mint 8000 szakmai látogatót fogadott.


