FESPA Digital Printing 2006
KÉTNAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ EURÓPAI DIGITÁLIS NYOMTATÁSRÓL.

A FESPA hírül adta, hogy 2006. május 16–18. közötti időpontban, a RAI Kiállítási központjában
(RAI Exhibition Center) megrendeznek egy olyan
konferenciát, amelynek a témája a Digitális nyomtatás Európában. Az előadók, az előadások és a körülmények – az ígéretek szerint – egyaránt világszínvonalúak lesznek.
A konferencia, amelyet az Enfocus workflowautomatizálási szakemberei szponzorálnak, a kiállítás második és harmadik napján (május 17–18.)
zajlik majd. A huszonhat különböző konferenciai
szekció keretében a delegáltak részletes betekintést nyernek a szóban forgó témakörbe, és tapasztalatokat gyűjthetnek arra nézve, hogy az ezen a
szakterületen a konferencia keretében szerzett friss
ismereteiket hogyan hasznosíthatják a meglévő
és az új digitális technológiák bevezetésében, profitjuk növelése és nyomdatermékeik minőségének
lényeges javítása érdekében.
A FESPA volt elnöke, Michel Gaza által vezetett
reggeli szekcióüléseken olyan általános témák is
terítékre kerülnek, mint például az ipari InkJettechnológia rugalmassága. Erre a célra az ipar legjobbjait gyűjtötték és hozzák majd össze: nyomdászokat, grafikai tervező és digitális technológia
integrációs szakembereket. A délutáni programok
két nagy területtel foglalkoznak: a háztartási árucikkek, a kültéri reklámok gyártása és terjesztése
témakörével. Ezen belül szó lesz a digitális textilnyomtatásról, a hullámkarton, a csomagolóanyagok, a POP alapanyagok, a fa, a kő, a kerámiacsempék és az üveg, továbbá a hagyományos nyomathordozók nyomtatásáról is.
Az előadók kivétel nélkül mind magas, általában akadémiai képzettségű, tapasztalt szak- és
üzletemberek, ipari konzultánsok, sikeres nyomdaüzem-tulajdonos emberek. A kérdezz-felelek
típusú előadássorozatok lehetőséget biztosítanak
a hallgatók számára a témakörök legnagyobb mélységű áttekintésére.
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Frazer Chesterman, a konferencia igazgatója szerint, az ilyen előretekintő előadássorozatok elősegítik az ipar pozitív irányba történő elmozdulását,
a fejlődés új irányainak a kitűzését és teljesen új
technológiai vonatkozású információk gyűjtését,
amelyeket aztán a saját környezetükben tudnak
hasznosítani.
Ezzel az eseménnyel, a digitális technika csúcsszintű közös áttekintésével, a tapasztalatok kölcsönös cseréjével a FESPA olyan küldetést teljesít,
amely megérteti a szita- és digitális nyomtatókkal
a fejlődés útj’nak és a növekedésnek az új lehetőségeit.

A konferenciai részvételre a www.fespadigital.
com honlapon lehet jelentkezni. A részvételi díj
két napra 754 euró, illetve egy napra 584 euró + áfa.
A FESPA-tagok kedvezménye 20%, és további 5%
jár annak, aki 2006. március 15. előtt jelentkezik.
A FESPA Digital Printing 2006 konferencia teljes
programját a fenti címről letölthető PDF-állomány
tartalmazza.
(E. E.)

