Open Day 2022

Az Igepa, a nyomdai alapanyagkereskedelem meghatározó képviselője,
2012-ben lépett be a reklámdekorációs
piacra. Erre a tízéves évfordulóra tette
fel a koronát az október 19–20-án megrendezett Igepa Open Day, ahol a tapasztalat, a szakértelem és a lenyűgöző
termékpaletta garancia volt a sikerre.
Az Off Kultúrszövőgyár indusztriális környezete tökéletes díszletül szolgált a változatos bemutatókkal tarkított kétnapos rendezvénynek,
melyre hatalmas érdeklődés mellett közel 100
résztvevő regisztrált. A fókuszban ezúttal a reklámdekorációs piac termelő- és feldolgozó gépei
álltak, hiszen a nemzetközi háttérrel rendelkező cégcsoport nem csak széles alapanyag-szortimenttel áll partnerei rendelkezésére, hanem
komplex megoldásokat kínál a teljes gyártási folyamatokhoz.
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A Kéri Péter VISCOM- üzletágvezető által megszervezett Open Day egyik különlegessége volt
a Flora X20S professzionális hibrid UV-nyomtató bemutatója, melyet az Igepa Polska csapata
prezentált. A Flora gépcsalád piacra lépése Lengyelországban igazi sikertörténet volt, és hasonló népszerűségre számítanak a hazai piacon is,
hiszen ár-érték arányban ez a legkiemelkedőbb
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hibrid UV-nyomtató, amely lenyűgöző termelékenységével és a munkafolyamatok optimalizálásával időt takarít meg tulajdonosának. A kiemelkedő terméktámogatás és professzionális
szervizhálózat szintén nyomós érv a Flora gépei
mellett.
Az Igepa zászlóshajójának számító Roland
eco-solvent nyomtatók új generációja is megjelent a kiállított gépek között. A Roland VG3-640
újdonságairól és piaci előnyeiről a Roland DG
képviseletében Ács Karola tartott prezentációt:
az új fejlesztésű nyomtatófejek és festékkonfigurációk nyújtotta lehetőségeket pedig egy
helyszíni bemutatóval tették még szemléletesebbé.

A szélesformátumú nyomtatókon túl az Igepa
PAKO csapatának köszönhetően a táblás anyagok
professzionális feldolgozásához is ötleteket kaptak a jelenlévők, akik a JWEI digitális síkágyas vágógépét nézhették meg működés közben.
A JWEI LST03 II felhasználóbarát kivágó asztala ideális a kis példányszámú specialitások gyártásához egészen 60×80 cm alapanyagméretig.
A nagyobb méretű és volumenű munkák modellezéséhez pedig a JWEI CB03 II táblakivágó berendezés működését lehetett megtekinteni.
A kétnapos rendezvény „nagyágyúi” mellett
helyet kaptak kisebb kompakt gépek is, mint a
Gweike lézerplotter vagy Melko EMT 16 X ipari
hímzőgépe, melyek a reklámdekoráció egy-egy
speciális területének igényeire jelentenek választ.
A gépbemutatók mellett igazi látványosságot
jelentett a Mactac profi instruktora által megtartott járműdekorációs bemutató is, ahol a márka
méltán népszerű Cast alapanyagainak felhelyezésével kapcsolatos trükköket leshették el az érdeklődők.
A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a jövőben is várhatóak még hasonló rendezvények,
de az Igepa szakértő csapata a hétköznapokon is
a partnereik rendelkezésére áll, legyen szó gépberuházások megtervezéséről és lebonyolításáról vagy alapanyag-beszerzésről.
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