Nyomdakész kiállítás

A tizenkettedik alkalommal megrendezésre
kerülő Printexpóra, a Nemzetközi Papír- és
Nyomdaipari Szakkiállításra – Magyaroszágon
kívül – kilenc ország hozza el újdonságait.
A nyomdaipari gépek, berendezések, alap- és segédanyagok a kiállítás meghatározó részét, 75%át teszik ki, ezeket idén 11%-kal nagyobb területen mutatják be a kiállítók, mint két évvel ezelőtt.
A több mint 4300 m2-en zajló négynapos szakmai seregszemlén osztrák, cseh, francia, horvát,
Szerbia-montenegrói, angol, német, olasz és szlovák kiállítók is részt vesznek. A látogatók a hazai
és nemzetközi kínálatot, a nyomdák és kiadók
impozáns standjait az „A” pavilonban találják.

fel a szakmai látogatók figyelmét a pavilonbejáratoknál elhelyezett pavilontáblákon, valamint
a www.printexpo.hu weboldalon is.
A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület a
nyomdaipar előtt álló kihívásokról tart konferenciát Előtérben a háttér címmel október 11-én,
kedden a „D” pavilonbeli konferenciaközpontban. Október 12-én a Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség előadása az Új utakon
Európában(?) címmel uniós tagságunk tapasztalatairól szól, 14-én pedig a Kapacitáskihasználás
a nyomdaiparban a központi téma.
A szakközönség megismerheti és kipróbálhatja
a nyomdaiparhoz szorosan kapcsolódó szoftvereket az Adobe Road Show Budapest 2005 egész
napos szakmai találkozón, október 13-án, szintén
a „D” pavilonban. Előzetes regisztrálás a road showra a szervező Trans-Europe Consulting Kft.-nél
lehetséges, a http://rendezveny.szoftver.hu weboldalon.
A Printexpo mellett a látogatók további négy
kiállítást is megtekinthetnek a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, október 11. és 14. között.
Évek óta hagyományosan egy időben kerül megrendezésre a Budatranspack Nemzetközi Csomagolási és Anyagmozgatási Szakkiállítás, illetve idén
az Ökotech Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás, a Hungaromed Nemzetközi
Orvostechnikai és Egészségügy Szakkiállítás, valamint a Promotion Nemzetközi Marketing-kommunikációs Szakkiállítás.

Ízelítő az újdonságokból: a Printexpón mutatják be a legújabb fejlesztésű fénymásolás elleni
védelemmel ellátott papírt, a transzferpapírokat,
az új típusú sík- és köríves hőpréseket. A látogatók
megismerhetik a legmodernebb asztali lézergravírozókat. Megtalálhatóak lesznek az új megoldások a tampon- és szitanyomás területén, vegyszermentes újdonságok, antisztatizáló berendezések,
sztatikus elektromosságot kijelző és mérő berendezések, továbbá tartós színt biztosító festékek,
flexó- és mélynyomó festékek.
A kiállítók újdonságaira most először hívjuk
M A G YA R G R A F I K A 2 0 05 / E X P O K Ü L Ö N S Z Á M

5

