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A Hamburg melletti Quickborn egy teljes 
héten át a nyomdaipar hotspotjaként  
működött: A Horizon Akadémia meg- 
nyitóján (szeptember 14–18.) több mint 
200 nyomdaipari szakember találkozott  
a Horizon új tréningközpontjában, hogy 
megtapasztalja milyen lesz a nyomdai 
feldolgozás jövője. 

Az új bemutatóterem a látogatóktól csak a leg
jobb osztályzatokat kapta. A Horizon cég több 
mint 1300 m2 területen folyamatosan több 
mint húszféle megoldást kínál minden kompe
tenciatartományra, működés közben. Különle
ges fénypontot jelentettek ezeken túlmenően a 
gyakorlati bemutatók a Horizon Smart Finish
ing megoldásokkal, melyeken a vendégek im
pozáns egyedi termelési folyamatokat láthattak 

különböző könyvek és brosúrák előállításáról.  
A programot a digitális nyomtatási, papír és soft
waregyártói területről való partnerek szakmai 
előadásai tették teljessé. 

Eredményes Horizon akadémia start:
a z új tréningközpont lEnyűgöztE a l átogatók at 
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„A lehengerlően pozitív visszajelzés az új be
mutatótermünkkel kapcsolatban igazolja, hogy 
néha az innovációt egészen közelről, közvetle
nül kell megtapasztalni a lehetőségek felisme
réséhez” – nyilatkozta Rainer Börgerding, a Ho
rizon GmbH ügyvezetője. „Ezen túlmenően a 
Horizon Akadémiával szeretnénk hozzájárulni 
az iparág belső párbeszédéhez. Ezért is szolgál 
legnagyobb örömünkre, hogy a nyílt napokon 
különösen sok intenzív beszélgetés konkrét pro
jektté és átfogó trenddé formálódhatott.” 

A látogAtók igAzolták: A Horizon 
Helyes strAtégiát válAsztott   

A már meglévő ügyfelek mellett sok érdeklődő 
használta fel a nyílt napokat arra, hogy infor
málódjon a Horizonkínálatról és a nyomdai fel
dolgozás aktuális helyzetéről. Motivációként az 
érdeklődők gyakran a megváltozott piaci és ügy
féligényeket a rugalmas megoldásokra, rövid át
állási időkre és legmagasabb fokú hatékonyságra 
jelölték meg. Az élő bemutatók a rendszermegol
dásokról, az irkafűzés, hajtogatás, ragasztókötés, 
vágás, fóliázás és stancolás területéről, gyakorlati 
termelési körülmények között, egyöntetűen igazi 
döntési segítségként, inspirációforrásként lettek 
értékelve.  

„A Horizon Akadémia látogatói világosan fo
galmaztak: a csökkenő példányszámok, szoros 
határidők, a megszemélyesítés aktuálisan a leg
sürgetőbb kihívások” – nyilatkozta Rainer Bör
gerding. „Az összpontosítással a rövid átállási 
időkre, az automatizálás és integrálás a prepress 
területen, a nyomtatás és nyomdai feldolgozás 
területén, igazolják, hogy a Horizon a megfelelő 
stratégiát követi, ahogyan azt ügyfeleink és az ér
deklődők újra és újra megerősítették.”

A  P O N T O S  M E G O L DÁ S O K .

NYOMDAI
FELDOLGOZÁS.

TELJES
ERŐVEL 
ELŐRE.

TŰZÉS. HAJTOGATÁS. RAGASZTÓKÖTÉS. 

VÁGÁS. FÓLIÁZÁS. STANCOLÁS. 

A Horizonnal a nyomdai 

feldogozás folyamatá-

ban gyorsan és bizto-

san célhoz ér. Innovatív 

gépek, melyek hatékony és egyéni 

megoldásokat kínálnak a munkafolya-

matokban - automata, nagy pontos-

ságú és könnyen kezelhető berende-

zések. Győződjön meg személyesen:

www.horizon-austria.at
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