Magazinok a flexó nyelvén
Csaba László

A flexó, mint speciális szakterü let, meglepően gazdag szakiro dalommal rendelkezik. Ezek
közül néhány, kuriózumszámba
menő periodikát mutatunk be.
Nem valószínű, bár nem
is lehetetlen, hogy rendszeres
olvasói legyünk az ismertetett
lapoknak, mindenesetre
a szakterület érintettjeinek fel tétlen jó tudni létezésükről.

workflow-rendszerek a csomagolóanyag-gyártásban
Oxigénlekötő, mikrobaölő adalékok és egyéb aktív csomagolóanyag-komponensek
TOP 50, az ötven legnagyobb
latin-amerikai hullámkartondoboz gyártó rangsora
w December A latin-amerikai
csomagolóanyag-ipar kilátásai
2005-re

Conversión

Converting Today

A Conversión magazint 1992ben Bogotában, a dél-amerikai
Kolumbia fővárosában, azzal
a céllal hozták létre, hogy spanyol
nyelven is elérhető minőségi
technikai és piaci információkkal lássa el a latin-amerikai csomagolóanyag-gyártókat.
A kéthavonta 14 500 példányban megjelenő magazin a térség
huszonegy országában kerül
terjesztésre.
2001 januárjában indították
internetes portáljukat a www.
conversion.com címen, ahol a
nyomtatott magazin cikkei, információi on-line olvashatók.
2002-től a Conversión magazin
a New York-i székhelyű FFTA
(Foundation of Flexographic
Technical Association) hivatalos
lapja a latin-amerikai térségben.
A magazin alapos áttekintést
nyújt a csomagolóanyag-ipar
minden ágának helyzetéről a latin-amerikai térség országaiban,
illetve nemzetközi trendeket –
alapanyagok, technológiák, piaci helyzet – elemez.

A 7000 példányban, évente tíz
alkalommal megjelenő magazin
olvasmányosan, riportok, rövid
hírek formájában igyekszik alapos tájékoztatást nyújtani olvasóinak a csomagolóanyag-gyártás minden területén, bemutatva
az új alapanyagokat, gépeket,
technológiákat.

Nyelvgyakorlók figyelmébe
ajánlunk néhány témát a spanyol nyelvű magazin következő
számaiból:
w 2004. március Címkenyomtatás: új press-sensitive anyagok
bemutatása
Hullámkarton: a legújabb fejlesztések
Flexibilis csomagolóanyagok:
adalékok a műanyag termékek
megjelenésének javításához
w Április/május Koextrúziós trendek Latin-Amerikában
w Június/július TOP 100, a száz
legnagyobb latin-amerikai csomagolóanyag-gyártó rangsora
w Augusztus/szeptember Felületkezelés plazmatechnológiával
TOP 100, a száz legnagyobb latin-amerikai címkegyártó rangsora
w Október/november Pre-press
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Az idei évben, mint a Drupa
médiapartnere, több számban
is foglalkozik a kiállítással. Így
például a márciusi magazin speciális útmutatót ad a kiállításról
az amerikai cégek számára, az
áprilisban megjelenő téma a viszszaszámlálás a Drupáig, de természetesen ezek mellett megjelennek a szakma aktuális hírei
is a lap hasábjain, melyeket az interneten is olvashatunk a www.
convertingtoday.co.uk címen.
Flexo & Gravure Int’l
Valószínűleg sokan Flexo und
Tiefdruck címen ismerik e lapot,
melynek nemzetközi, angol nyelvű változata a Flexo & Gravure
Int’l. A technikai orientációjú
magazin címéhez híven a flexóés mélynyomó ipar számára
közöl híreket termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, információkat cégekről, piacról
és gazdaságról.

terjesztésre. 1996 óta az interneten is olvashatjuk a www.
flexo.de címen.
Néhány, bizonyára sokak érdeklődésére számot tartó téma
az idei számokból:
w 2004. március Reprodukció
és prepress a flexó- és mélynyomó iparban
Computer-to-Plate, Computer-to-Sleeve, Computer-toCylinder
Anilox hengerek és anilox
sleeve-ek
w Június Ökológia a csomagolóanyagok nyomtatásánál
(hulladék, víz-, levegőszenynyezés, zaj)
w Szeptember Hullámkarton,
preprint és postprint
w December Festékek és lakkok
Szárítási technológiák: forró
levegő, UV, IR (infra), EB (elektronsugár)
Gépfelújítás, használt berendezések

kerül terjesztésre a délkeletázsiai, csendes-óceáni térségben. Hasonló témákról ír, mint
a Flexo & Gravure Int’l, azonban érdemes figyelni a helyi,
regionális vonatkozásokra, hol
tart az iparág Kínában, Indiában vagy épp Ausztráliában.
Az érdeklődők a www. flexo.
de címen a Flexo & Gravure
Asia írásait is olvashatják.
Label & Narrow Web
Az amerikai kiadású, 1996 óta
megjelenő, 10 000 példányban,
évente nyolc alkalommal, közvetlen postázással az olvasók
asztalára kerülő magazin a címkegyártás és a keskenypályás
nyomtatás specifikus ipari szegmensére fókuszál.

Flexo & Gravure Asia
A Flexo & Gravure Int’l 2002
óta évente négy alkalommal
6000 példányban megjelenő
ázsiai változata. Angol nyelven

A 10 000 példányban, évente
négy alkalommal megjelenő
magazin legnagyobb része
Észak-Amerikában (42%), illetve Európában (32%) kerül
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A 2004. január/februári szám
éppen a kelet- és közép-európai
címkeiparról közöl egy hosszú cikket. Érdekes megfigyelni, hogyan
látják onnan régiónk iparát.
Minden számuk tartalmaz
az alapanyagokról, technológiai
innovációkról, marketingtrendekről és termékfejlesztésekről

szóló cikkeket, valamint írásokat
a keskenypályás nyomtatás nemzetközi helyzetéről, a növekedésről, földrajzi zónák szerint.
Informálják olvasóikat az ipar
eseményeiről, konferenciákról,
kiállításokról; a július/augusztusi szám témája a Labelexpo
Americas kiállítás lesz, mely
szeptemberben kerül megrendezésre.
Az interneten keresztül a www.
labelandnarrowweb.com címen
férhetünk hozzá a lap aktuális
híreihez, illetve kereshetünk
archívumában, két évre visszamenőleg.

vonalait is. A magazin on-line
változata elérhető a www. packagingdigest.com címen.

is olvashatjuk az interneten, a
www.packageprinting.com címen.

Package Printing

Packaging Review South
Africa

A havonta 25 000 példányban,
Philadelphiában (USA) megjelenő szaklap tematikája négy
fő rovatra oszlik:

Az 1974 óta megjelenő Packaging Review cikkeivel lefedi az
évi 2,5 milliárd USD-forgalmú
dél-afrikai csomagolóipar teljes
egészét. Betölti az Institute of
Packaging (South Africa), a
Packaging Council of South
Africa és a Flexographic Technical Association of South Africa
hivatalos lapjának szerepét.

Packaging Digest
Az ugyancsak amerikai Packaging Digest magazin 1963 óta
informálja olvasóit a csomago-

Hírek, riportok Újdonságokat, szakértők véleményeit, üzleti kilátásokat elemző
rovat.
Minden év márciusában megjelentetik a csomagolóanyagnyomtatás valamennyi piaci
szegmensére vonatkozó adatokat, segítve olvasóik tájékozottságát az ipar kilátásait
illetően
w Prepress Digitális workflow,
color management
w Onpress Különböző nyomtatási eljárások, nyomathordozók, alap- és segédanyagok
újdonságai;
Környezetvédelmi információk
w Offpress A nyomtatott anyagok további feldolgozásának
aktualitásai
A Package Printing magazint
w

lások, csomagolóanyagok piacáról, bemutatva új anyagokat,
technológiákat, hogy saját eszközeivel elősegítse az innovációt. Elsősorban az észak-amerikai piacra fókuszál, azonban
mégis érdemes figyelni írásait,
mert azok sok esetben előrevetítik az európai fejlődés irány-

A lap a dél-afrikai csomagolóipar minden területéről nyújt
olvasóinak irányadó riportokat,
az alapanyag-beszállítóktól a
nyomda/konfekcionáló üzemeken keresztül a csomagolóanyagok felhasználói számára egyaránt. Figyelemmel kíséri a technológia fejlődését, ismerteti az
új alapanyagokat, gépeket, kommentárokat közöl a helyi és nemzetközi csomagolási trendekről.
Érdekes kérdéseket vethet fel,
ha párhuzamot vonunk a korábban az apartheid miatt elzárt ország és régiónk fejlődési
tendenciái között.
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