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A Magyar Grafika borítói a tartalom és kivitelezés szinergiáját ad-
ják, új eljárások, alapanyagok és felületnemesítési ötletek bemuta-
tásával inspiráljuk a grafikai ipar résztvevőit. A tesztelés és gyártás 
tapasztalatait összefoglaló „Így készült!” rovatunk legfrissebb ré-
sze szaklapunk 4–6. oldalain olvasható. A cikkhez tartozó QR-kód 
leolvasásával további információk: képek és videók egészítik ki a fel-
használói élményt. 

A flexó szakterület a nyomdaipar válságálló, innovatív szegmen-
se. A csomagolóanyagok előállítására fókuszáló flexó tematikájú 
számunk a technológia szakemberei számára immár 25. alkalom-
mal megszervezett Flexószimpóziumra jelenik meg. Ezúttal Tisza-
újvárosban a CNI Kft.-ben és a Taghleef Industries Kft.-ben tett 
üzemlátogatással zárul a kétnapos szakmai esemény. A hagyomá-
nyokhoz híven a rendezvény résztvevői már a helyszínen kézhez 
kapják szaklapunkat, ami tartalmazza a  szimpózium több előadá-
sának szerkesztett összefoglalóját, illetve a prezentációkhoz kap-
csolódó információkat.

A szakcikkek és a technológia legfrissebb újdonságai mellett a 
Grafika a Grafikában, a nyomdászattörténet és az oktatás téma-
köre sem hiányozhat lapunkból. Nagy hangsúlyt fektetünk az ér-
tékek közvetítésére és erre az online kommunikáció eszközeit is 
igénybe vesszük, a honlapunktól a hírleveleinken át a közösségi 
médiás felületeinkig bezárólag. Kérjük, a www.mgonline.hu olda-
lon is tartson velünk, ahol a nyomtatott megjelenéseink digitális 
archívumán túl önálló, hetente több alkalommal frissülő szakmai 
hírrel szolgáljuk a nyomdaipar résztvevőit! 

A robottechnológián túl a 2023-as év slágertémája a mestersé-
ges intelligencia alkalmazása, alkalmazhatósága lesz. Ezek a lehe-
tőségek már annyira hétköznapi szinten közelünkbe férkőztek, 
hogy nincs választásunk, velünk vagy nélkülünk változik a világ. 
A nyomdaipart képviselő vállalkozások sem mondhatnak le ezek-
ről a lehetőségekről, a grafikai ipar mindig is a korszerű dolgok 
közelében, az új technológiákat úttörőként alkalmazva fejlődött. 

Körültekintően, ugyanakkor kellő nyitottsággal vágjunk bele 
a mesterséges intelligencia szolgálatunkba állításába!
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TŰNJ KI TE IS  
A TÖMEGBŐL!

MÉG NEM PÁLYÁZTÁL?  
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MOST 4 KATEGÓRIÁBAN IS NEVEZHETSZ!




