PPDexpo 2022
– Óvatos várakozás – erős újraindulás
Tóth Gábor

Egy év csúszással, 2022. május 24-én
ismét megnyitotta kapuit a PPDexpo
és társkiállítása a SignExpo. A Papírés Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek
(PNYME), a nyomdaipari szakkiállítás
fő szervezőjeként, az idei évben számos
kihívással kellett szembenéznie
a szervezés és lebonyolítás során.
A világjárvány már az előkészületi szakasztól
kezdve rendkívüli bizonytalanságot hozott a
szervezésbe. A féléves előkészületi idő során pedig mindvégig előttünk lebegett, hogy vajon
megtarthatjuk-e, a tervezett időpontban tarthatjuk-e meg, illetve milyen feltételekkel. Ha
megtartjuk, érkeznek-e látogatók, ha igen, milyen kikötésekkel engedhetjük őket a kiállítási
területre. Szóval számtalan kérdést vetett fel a
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koronavírus-világjárvány, ezért több forgatókönyvvel készültünk, hogy ne érjen bennünket
meglepetés. Ráadásul a nyitás előtti időszakban
robbant ki az orosz–ukrán háború, ami újabb

megoldandó szervezési feladatokat hozott magával, hiszen a lebonyolítás helyszínén jelölték
ki a menekültek egyik ellátási pontját, aminek
következtében jelentősen lekorlátozódtak a BOK
körüli parkoltatási lehetőségeink.
A rendezvény három napja (2022. május 24–
26.) alatt száz kiállító várta a technológiai újdonságokra és érdekességekre, vagy éppen csak a
személyes találkozásokra és elmélyült beszélgetésekre kiéhezett szakmai közönséget. Az expóra
több mint 4500-an regisztráltak elő, a látogatók
száma pedig meghaladta a 3500 főt. Ez a statisztika mind a kiállítói, mind pedig a látogatói oldalon összemérhető, és szinte teljesen megegyezik
az előző 2019-es rendezvény számaival.
Akik kilátogattak a rendezvényre, azok számos izgalmas kísérőprogramon, workshopon,
könyvbemutatókon, izgalmas szakmai előadásokon és nívós díjátadókon vehettek részt. Az
idei programban kitüntetett szerepet kapott az
oktatás, ezért az ország összes szakképzőhelyét
meginvitáltuk. Az Expón önálló standterületet
alakítottunk ki a szakiskolák és a rendezvényre kilátogató közel 300 diák számára, akik szer-

vezett túrákon ismerkedhettek meg a szakmájuk szereplőivel és a legújabb technológiákkal.
Ugyancsak a diákoknak szóló programok között
került megrendezésre a GrafiKALAND a Magyar
Grafika szervezésében.
A PPDexpo, mint hazánk és a régió egyetlen
nyomdaipari szakkiállítása, 2022-ben nehezített körülmények között is bizonyította, hogy az
iparnak igenis szüksége van erre az eseményre. A
kiállítóktól és a látogatóktól kapott hasznos vis�szajelzéseket és értékeléseket hálásan köszönjük,
azokat figyelembe fogjuk venni a következő kiállítások tervezésekor, hiszen a PNYME célja az
esemény továbbfejlesztése és bővítése a nyomdaipar mindenkori aktuális igényeinek megfelelően.
Tekintettel arra, hogy 2024 (remélhetően) ismét drupa-év lesz, így a következő nagyszabású PPDexpót 2025-ben tervezzük megrendezni.
Addig is, a 2022-es PPDexpo/SignExpo hangulatát felidézendő, mindenkinek ajánljuk megtekintésre a kép sarkában lévő QR-kódon keresztül
elérhető kisfilmünket!
Találkozzunk 2025-ben ismét a PPDexpón!
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