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Ipex Digital CEE 2007
DIGITÁLIS NYOMTATÁS TÁRGYÚ KIÁLLÍTÁS KELET-EURÓPA KÖZEPÉN

Az angliai Birminghamben négyévenként ismétlő-

dő Ipex nemzetközi szakkiállítás rendezői sajtóköz-

leményben tájékoztatták a nyomdászvilágot egy

rendkívüli eseményről. E szerint 2007. november

6–8. között, ezúttal Varsóban, az ottani Nemzetközi

Expo Központban (Warsaw International Expo-
Centre) szintén rendeznek egy extra Ipex-kiállítást

Ipex Digital CEE 2007 néven. 

Ezt az Ipex South Asia mintájára – mely jólsikerült

rendezvény néhány héttel ezelőtt zárta kapuit –

Közép- és Kelet-Európa középpontjában (Central
and Eastern Europe, CEE) rendezik meg.

Lengyel részről az Ipex rendezőinek a Lengyel
Nyomdász Kamara, a Szita és Digitális Nyomtatók
Egyesülete és a Lengyel Direkt-Marketing Egyesület
segít az egész digitális nyomtatás előkészítő és

nyomtató folyamatait, a digitális technika legújabb

eszközeit, anyagait és technológiáit felvonultató

show megrendezésében. A cél sokrétű: érzékeltet-

ni ennek a régiónak a látványosan gyors műszaki

fejlődését, a magas színvonalú, dinamikus nyom-

daipari fejlődését és beruházásra késztetni a világ

befektetőit, Európa nyomdászait és nyomdatermék-

terjesztőit, továbbá vásárlásra annak fogyasztóit.

Lényegében egy célzott, páneurópai marketingkam-

pányról van szó. A rendezvény a témakör közép- és

felsőfokú, oktatási és szakképzési vonatkozásaira is

kiemelt hangsúlyt helyez. Az újonnan épített varsói

kiállítási központ, európai és lengyelországi elhe-

lyezésénél fogva, egyaránt kitűnő megoldás ilyen

célok elérésére. A rendezőséget képviselő Herve
Tessler alelnök szerint, a Xerox ügyesen fogja majd

kihasználni az új lehetőséget az új Xerox-technoló-

giák, digitális folyamatirányító workflow-szoftverek

és az új profitteremtő üzleti lehetőségek felvonul-

tatására, bemutatására. 

A tavalyi birminghami Ipex sikerein felbuzdulva,

a Canon Europe is szervezkedik, a Nézd más szemmel
a digitalizációt (See Digital Differently) kampányának

indításán – közölte a vállalat európai marketingigaz-

gatója. 

A kiállítás – a nyomdászok számára is – nagyon

hasznos lesz olyan szempontból is, hogy érzékel-

hessék a saját iparuk dinamikus előretörését ebben

a világméretű fejlődési folyamatban, és az olyan új

technikákban rejlő műszaki, marketing-, gazdasági

és profitlehetőségeket, mint a kis példányszámú vál-

tozóadat-nyomtatás (Variable Information printing,
VIP) vagy a nyomtatás kívánság szerint (Print on
Demand, POD) megoldások. 

A kiállítás rendezésében a régió kiadóinak a pub-

likációi is nagy segítséget nyújtanak. Könyvekkel,

folyóiratokkal, esettanulmányokkal, bemutatókkal

és előadásokkal, valamint műhelytanulmányok

(Workshop) kutatási eredményeinek bemutatásával

segítenek érzékeltetni az új digitális világ páratlan

műszaki, piaci lehetőségeit. 

A szóban forgó témakörrel kapcsolatos további

kiállítások és kísérőrendezvények elérhetősége a vi-

lághálón a lenti táblázatban olvaható.

A cikkben foglaltakkal kapcsolatos későbbi infor-

mációk elérhetősége: www.informa.com.

Ingyenes sajtóközleményeket lehet kapni kérés

és regisztráció alapján a rstroud@iirx.co.uk e-mail-

címen.

(E.E.)

Northprint 2007. április 24–26., Harrogate (UK) www.northprintexpo.co.uk

Newstec 2007. június 11–13., Brighton (UK) www.newstec.org

Digital Print World 2007. október 16–18. (UK) www.digitalprintworld.co.uk 

IPEX South Asia 2007. október 24–27., New Delhi, India www.ipexsouthasia.com

IPEX 2010 tavasz, Birmingham, (UK) www.ipex.com
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