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2019. május 14–17-ig került meg-
rendezésre a speciális nyomtatás és fel-
iratkészítés iparágát bemutató FESPA 
Global Print Expo kiállítás Münchenben. 
A bajor főváros elhelyezkedését tekintve is 
kiváló helyszínként szolgált, hogy európai 
és tengerentúli cégek bemutathassák in-
novatív megoldásaikat. Ebben a széles 
témában Európa legnagyobb kiállítása 
több ezer látogatót vonzott ezen a tavaszi 
héten a müncheni Messe területére, hogy 
megtekinthessék a legújabb technológiák 
kínálta lehetőségeket. A legfrissebb fej-
lesztések kerültek bemutatásra, többek 
között a szélespályás digitális nyomtatás, 
a textil- és ruházatnyomtatás, a tárgy-
nyomtatás és -feliratozás, valamint az 
otthondekoráció világából láthattunk 
érdekességeket. Az újdonságokat több 
mint 700 kiállító szállította a világ 
minden részéről.

Izgalmas és színes kiállítás Münchenben
FESPA GLOBAL PRINT EXPO ÉS EUROPE AN SIGN EXPO

Mészáros István
Prosystem csoport

„Mindenre nyomtatunk”, ez lehetett volna a ki-
állítás mottója, ami persze már szinte közhely, 
de most talán a résztvevők még tovább forgat-
tak a lehetőségek színes kerekén, és azt láthat-
tuk, hogy nincs olyan tárgy, mely ne kaphatna 
tartós, nyomtatott felületet. A digitális technoló-
giák fejlődése megteremtette a dekorációs nyom-
tatás kültéri, egyre terjedő felhasználását is, erre 
most feltűnően sok példát láthattunk a csarno-
kokban, de még a vendéglátó területeken is. Bú-
torok, drapériák, „out door” elemek harmonikus 
elegyét mutatták a dizájn felületeinek, új kihívá-
sokat teremtve a kreatív szakemberek számá-
ra. A legújabb trendekről előadásokat lehetett 
hallgatni, piacvezető szakemberek közvetítésé-
vel, a festékek fejlődéséről különösen meggyő-
ző adatokat kaptunk. Külön túrák alkalmával 
betekintést nyerhettünk a divatipari folyama-
tokba, a textilgyártás egyes lépéseit végigkísér-
ve. Olyan gépek kerültek bemutatásra, melyek az 
egyediruha-kollekciók és a tömeggyártott „fast 
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fashion” között kínálnak minőségi és meny-
nyiségi alternatívákat. Összességében elmond-
ható, hogy a tartós nyomat és kiváló felbontás 
ma már nem kihívás, itt már a nyomathordozó 
termékek versenyeznek, és azok a dizájnerek és 
gépberuházók, akik a termékfejlesztésben, ötle-
tekben az élen járnak. Ennek megfelelően nem 
csak gépgyártók, de termékgyártók is prezentál-
ták magukat, főleg az ajándéktárgyak piacának 
változatos horizontján. Az autódekoráció terüle-
tén nem csak színes megoldásokat láthatunk, de 
a FESPA-n került megrendezésre a World Wrap 
Masters fóliázási verseny, melynek vezető bírója 
a többszörös Wrap Masters világbajnok Kiss Lajos 
volt, Sopronból. 

  A FESPA kiállítással párhuzamosan került 
megrendezésre a European Sign Expo, mely a 
nem nyomtatott feliratozás és vizuális kommu-
nikáció területén mutatta be az év újdonságait. 
A müncheni vásár területén, az A4-es csarnok-
ban, piacvezető cégek és kisebb vállalkozások 
tárták fel ezen iparág végeláthatatlan lehetősé-
geit. A gondosan, számítógéppel tervezett lát-
ványvilág lenyűgöző és meggyőző módon tudja 
bemutatni egy adott cég arculatát. Itt nem fény-
reklámokról van szó, hanem tárgyakba oltott 
üzenetekről, melyek az adott brand mondani-
valóját a leghatékonyabban mutatják be egy iro-

daépületen belül, az utcán, vásárokon és a leg-
különfélébb rendezvényeken. Ide tartoznak a 
világító display megoldások, világító dobozok, 
a 3D feliratozás, gravírozás és marási technoló-
giák, out-of home reklámok, neon- és LED-rend-
szerek.

Partnerünk, a zágrábi AZON Print, sokoldalú, 
egyedi festékekkel működő inkjet nyomtatóit 
mutatta be a kiállításon. Mérettartományt te-
kintve széles körű palettával rendelkezik, vala-
mint a nyomtatandó felületeknél szinte korlátla-
nok a lehetőségek. A nyomtató működés közbeni 
megtekintésére akár Budapesten is nyílik lehető-
ség, egy demó keretén belül. A demóval kapcso-
latban a Prosystem csoport (www.prosystem.hu) 
áll az Ön rendelkezésére.


