Könyvköt szimpózium
B A L ATO N A L M Á D I , V E SZ PR É M
Faludi Viktória

Schmidt Dániel, a nyomdaipari
szakosztály elnökének nyitóbeszéde után a vendéglátó nyomdák közül a Prospektus Nyomda
Kft. képviseletében Szentendrei
Zoltán ügyvezet igazgató, majd

az OOK-Press Nyomda Kft. ügyvezet igazgatója Szathmáry
Attila rövid bemutatkozása következett. A rendezvény második
napján a résztvevk a Veszprémi
Nyomdát is megtekinthették.

Schmidt Dániel

Szentendrei Zoltán

A rendezény els eladásaként
a Prosystem Print–SIKO Kft. által
képviselt világmárkák a drupán
látható újdonságairól tervezett
prezentáció ifj. Schuck István váratlan programváltozása miatt
csak a vetített bemutató megtekintésére redukálódott, de az
eladás szerkesztett változata lapunk 61–62. oldalán olvasható.
A szakmai eladások sorát
Mikó Sándor, a PC Studio 2000
Kft. színeiben, a „Multigraf márka, amely minden nyomdát kiszolgál” címmel kezdte meg.
Ezt követen a Horizon GmbH
képviseletében Fridhelm Pfeiffer, Éri
Ingrid tolmácsolásában és Anton
Bauer kiegészítéseivel prezentálta
a „Tapasztalatok a PUR-ragasztással kapcsolatosan” cím eladását.
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Fridhelm Pfeiffer és Anton Bauer

Cssz Gábor

Tóth István

Horeczki András

Balatonalmádiban, a Ramada Hotelben került
megrendezésre egyesületünk nyomdaipari szakosztályának ez évi könyvköt szimpóziuma.
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Faludi Viktória

Pesti Sándor

Az els eladásblokkot zárva
Cssz Gábor, a Lamitrade Kft.
ügyvezetje az „Érdekességek,
megoldások a »kötészeti« mindennapokból” címmel a felületnemesítésrl és fleg a kis példányszámú kötészeti mveletekrl
beszélt. Ezenfelül kiemelte, hogy
a Rigó Kft. hazai forgalmazójaként már a magyar fejlesztés
Rigó ragasztóköt gép PUR-ragasztó felhasználására is alkalmas, amihez kifejlesztettek egy új,
egyedi adagolórendszert, ami a
ragasztó hatékony és takarékos
felhasználását teszi lehetvé.

A második eladásblokkot Tóth
István, a Copy-X Kft. ügyvezetje
kezdte „Kézmves kötészet napjainkban – igények és lehetségek” cím eladásával.
Ezt követen Horeczki András,
a Müller Martini Kft. képviseletében, egy-egy gyönyör cserép primulával köszöntötte a
rendezvényen részt vev hölgyeket, majd „Kötészeti anyagok gyártása – új anyagok és
trendek” cím eladásában részletesen bemutatta a Müller-Martini
drupán bemutatásra kerül újdonságait.

A szakmai eladásokat záró két
eladás témája a 2012-es drupához kapcsolódott.
Faludi Viktória, a Magyar Graﬁka fszerkesztje a düsseldorﬁ
vásár fontos információs pontjaira, a kiállításon élben is látható,
tapasztalható web to print alkalmazásokra, a közösségi médiák
növekv szerepére és a nyomdaipar számára nyíló új lehetségekre hívta fel a ﬁgyelmet.
A rendezvény záró eladását
Pesti Sándortól, a PNYME ügyvezetjétl hallhattuk, melyben
a „Hungarian drupa village” –
marketing és utazási lehetségeket ismertette.
Az els nap bankettvacsorával
zárult a hotel éttermében. Másnap veszprémi üzemlátogatások
következtek különbusszal, három
nyomdaüzemben: OOK-Press Kft.,
Veszprémi Nyomda Zrt. és Prospektus Nyomda Kft. Ezúton is köszönjük a házigazda nyomdák szíves vendéglátását!

Balra: OOK-Press Kft.
Középen: Veszprémi Nyomda Kft.
Lent: Prospektus Nyomda Kft.
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