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PrintCity kereskedelmi 
és reklámnyomtatási szeminárium
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG, 2007. ÁPRILIS

Augsburg, Németország, 2007. február 16. – A 2007.

évben egyre szélesedő „Connection of Compe-

tence” („Szakértői Kapcsolatok”) szemináriumi

programok keretében, a PrintCity 2007. április 25-én,

szerdán Budapesten „Web Offset  & Sheetfed

Commercial Printing” (Tekercses ofszet és íves ke-

reskedelmi és reklámanyag-nyomtatás) címmel

szemináriumot tart. 

A PrintCity tagjai ismertetni fogják a tekercses

ofszet és íves reklámanyag-nyomtatással kapcso-

latos „legfrissebb ötleteket”, többek között a követ-

kező témákban:

w Újságok értéknövelt nyomtatása (Value Added

Printing of Newspapers) – a PrintCity VAPoN™

projektje, valamint egyéb tekercses ofszet té-

mák, így energiahatékonyság, széles papírteker-

csek használata, tekercsekezelés; 
w Követendő eljárások az UV-szárítás területén –

beleértve a tekercses ofszet és íves nyomtatás so-

rán alkalmazandó anyagokat, nyomtatási és

lakkozási eljárásokat. 

Dátum: 
2007. április 25., szerda

Időpont: 
10.00-től 17.00-ig

Helyszín: 

Csiki-Bege Autoplaza Konferencia Központ, 

Budapest, III., Pünkösdfürdő utca 52–54.

(Szentendrei út sarok )

A PrintCity-szemináriumok a legfrissebb ipari ta-

pasztalatokat közvetítik az egyes ügyfélcsoportok

számára, lehetővé téve a közvetlen tapasztalatcse-

rét a szállítók és az ügyfelek között, ezáltal új üzleti

lehetőségeket teremtve. 

A legfontosabb az, hogy ezek a szemináriumok

bemutatják mindazon anyagok szerepét, melye-

ket az íves és tekercses ofszet nyomtatás ellátási és

termelési láncában használnak. 

A PrintCity szövetség tagjai, az MAN Roland, a

MEGTEC, a Reeves S.p.A.,  a SunChemical és az UPM

(+ Gämmerler) szakemberei beszámolnak a világ-

piacon szerzett tapasztalataikról, ismertetik a „kö-

vetendő eljárásokat” (best practice), tanácsokat és

megoldásokat kínálnak  a magyar nyomdaipar és

kiadói szakma döntéshozói számára. 

A résztvevők célirányos műszaki és üzleti tárgyú

programra számíthatnak, mely program a nyom-

daipar alábbi területeit fedi le:

Tekercses, íves ofszet kereskedelmi és reklám-
anyag-nyomtatás – legfrissebb ötletek
PrintCity „Szakértői Kapcsolatok” Szeminárium 

w Újságok értéknövelt nyomtatása (Value Added

Printing of Newspapers, VAPoN). – A PrintCity

egyedülálló elemzése a minőségi újságnyomta-

tás műszaki, üzemeltetési és gazdaságossági

vonatkozásairól. A részt vevő szakértők Magyar-

országon először ismertetik a világszerte szerzett

tapasztalatokat; 
w Nagy átmérőjű papírtekercsek alkalmazása nagy

termelékenységű tekercses ofszetgépeken reklám-
és újságnyomtatásra; 

w A papírtekercsek kezelése – a veszteség és hulla-
dék csökkentése, a hatékonyság növelése; 

w A tekercses ofszet nyomógépek energiahatékony-
sága – előzetes a PrintCity 2007. évi új projektje-

iből; 
w Követendő eljárások az UV-szárítás területén –

beleértve az íves nyomtatás során alkalmazandó

anyagokat, nyomtatási és lakkozási eljárásokat.

Gerry Schmidt, a Sun Chemical munkatársa és a

PrintCity Tanácsadó Bizottságának (Advisory Coun-

cil) tagja így vélekedik: „A PrintCity szemináriumok

tagjaink összesített tudását közvetítik az egyes pi-

acok és az információt igénylő szakemberek számá-

ra – ebben az esetben a növekvő és aktív magyar

piac számára. Ez a szeminárium a kapcsolatépítés

és az információcsere rendkívül hatékony módja.

Idén – a 2008. évi Drupára való felkészülés jegyé-

ben – minden korábbinál több szemináriumot fo-

gunk tartani.”
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Ha jelentkezni szeretne erre a szemináriumra,

akkor április 24-éig vegye fel a kapcsolatot a helyi

szervezővel:

Baranyai Zoltán, SunChemical, Magyarország

E-mail: zoltan.baranyai@sunchemical.hu

Tel.: +36 (1) 306 1409

Fax: +36 (1) 306 1403

Mobil: +36 (20) 936 29 38

PrintCity kapcsolatfelvétel és általános információ:

Kapcsolattartó: Mirjana Nikolic, Manager Fairs &

Events 

E-mail: mirjana.nikolic@printcity.de

Tel.: + 49 821 24654-11

Fax: + 49 821 24654-50

Pro Typographia 2007 verseny

Idén 47. alkalommal rendezi meg szövetségünk

a Pro Typographia versenyt.  Célunk, hogy a be-

nevezett termékek közül kiválasszuk a legjob-

bakat, ami elismerést jelent a megrendelőnek

és gyártónak egyaránt. 

Kilenc termékkategóriában lehet nevezni:

w Könyv, keménytáblás

w Könyv, kartonált

w Periodikák (folyóirat, katalógus) – íves

w Periodikák (folyóirat, katalógus) – rotációs 

(head-set)

w Akcidens és komplex nyomtatványok

w Biztonsági nyomtatványok

w Különleges nyomatok

w Csomagolóanyagok

w Digitális nyomtatványok

Kategóriánként arany-, ezüst- és bronzminősí-

téssel díjazzuk a győztes termékeket, a kiemel-

kedő minőségűeket kiváló oklevéllel. Idén elő-

ször külön oklevélben részesülnek azok a gépfor-

galmazó, gépgyártó, illetve papírforgalmazó

cégek, akiknek gépeivel vagy termékeiből a leg-

több díjazott termék kerül ki.

A nevezés és a termékek beérkezésének határ-

ideje lekésőbb: 2007. április 20.

Az ünnepélyes díjátadóra és a győztes termé-

kek kiállítására 2007 októberében, a Printexpo

kiállításon kerül sor a szövetség standján. 

A Pro Typographia verseny szabályzata és min-

den dokumentuma elérhető honlapunkon,

a www.fedprint.hu címen. A nevezést és a pá-

lyázó termékeket az 1131 Budapest, Fiastyúk u.

4–8. címre várjuk, további felvilágosításért ál-

lunk rendelkezésre a 350-7728-as számon, illet-

ve az office@fedprint. hu e-mail címen.

NEMZETKÖZILEG HITELESÍTETT 

NYOMDAIPARI 

DICKSON MÉRŐMŰSZEREK

Az 1923-ban alapított Dickson Calibration Club
a nyomdaipar vezetői számára szerkesztett hír-
levelében ismertette legújabb műszerválaszté-
kát. Ennek értelmében a www.dicksonweb.com/
info/calibration_options.php weboldal products
linkjén az alább felsorolt, nemzetközileg regiszt-
rált és hitelesnek minősített eszközök műsza-
ki, méréstechnikai adatai találhatóak meg:
Munkakörnyezeti hőmérsékletmérők; Légned-
vességmérők; Kombinált hőmérséklet- és lég-
nedvességmérők; Mérési adatregisztrálók (Data
Loggers) és Speciális rendeltetésű nyomásmé-
rők (www.adcommunications.com).


