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A rendezvényt Szikszay Olivér,
a nyomdaszakosztály titkára
nyitotta meg, majd a másnapi
üzemlátogatások, a Perfekt De-
sign és a Mikroflex Bt. házigaz-
dáinak bemutatkozása után szak-
mai előadások következtek.

A rendezmény első két elő-
adását a partners Hungary Kft.
képviseletében Tamás Tamás
és Birkás Dávid tartotta, akik a
prepress-vonalon teljes, kimon-
dottan a flexóterület számára
komplex szoftverkínálatot nyújtó
Barco Graphics cég megoldásait
ismertették. Az előadók egyéni
stílusban, felkészülten álltak ki
a nagyszámú hallgatóság elé. 

Vincze István, a Vincent Design
Kft. vezetője az Artwork cég ma-
gyarországi képviselőjeként az
ArtPro grafikai programok le-
hetőségeiről beszélt. Az előadás
szerkesztett változata lapunk
70-73. oldalán olvasható.

Kovács Viktor, a Canon Magyar-
ország technikai konzultánsa
„Színkezelés a nyomóforma elő-
készítésben – jósolható kime-
net, maximális teljesítmény” cím-
mel tartott érdekes előadást.
(Hangja alig, de stílusa és szak-

mai háttere annál inkább volt a
rutinos előadónak.)

Sipos Tibor, a 3M ragasztóüzlet-
ág felelőse „Nyomtatási haté-
konyság növelése” címmel tar-
tott előadást, melynek szer-
kesztett változata lapunk 67-
68. oldalán olvasható. Miért is
szerepel egy előkészítésre fóku-
száló rendezvény tematikájá-
ban egy ragasztásról szóló elő-
adás? Azon túl, hogy színesíti a
palettát, arra hívja fel a figyel-
met, hogy a leggondosabb elő-
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készület mellett is elmaradhat
a várt eredmény, egy rosszul
rögzített klisével.

Az Intergraf Kft. jóvoltából két
előadást is hallhattak a résztve-
vők. Először Mezei István tol-
mácsolásával Hans Peter Hor-
mann úr ismertette a DuPont cég
utóbbi időben létrejött flexóúj-
donságait, melyről lapunk 16-18.
oldalán találhatnak információ-
kat.

A második előadásban Huszár
Zsolt az Intergraf tapasztalatai-
ról és előkészítési rendszeréről
adott alapos tájékoztatást. 

Szenti Ernő, az EPS Team ügy-
vezetője „Előre látható nyom-
dai végtermék” címmel a flexó-

hoz való Epson digitális proof-
eljárásról tartott részletes elő-
adást.
Jan Breiholdt úr, a Hell kutató-
mérnöke „A lézertechnológia

alkalmazása a digitális flexó
nyomóforma-készítésben” cím-
mel, Hujder Zoltán tolmácsolá-
sával adta elő a lézertechnoló-
giával kapcsolatos tudnivalókat.
Az előadás szerkesztett változa-

tát folyóiratunk 75-81. oldalán
olvashatják.
Az előadássorozatot Merkovics
Béla beszámolója zárta, aki a
Tetra Pak Rt. formakészítési ta-

pasztalatairól tájékoztatott, és
nyomatmintákkal is szemléltette
az elhangzottakat. Összehason-
lította az analóg és a digitális
formakészítés sajátosságait, elő-
nyeit és gyakorlati tapasztalatait.
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