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A PRINTinfo Kft. 1996-ban ala-
kult, azzal a céllal, hogy a rend-
szerváltást követően lényegesen
megszaporodott nyomdaipari
vállalkozások (nyomdák, előké-
szítők, kötészetek, beszállítók
stb.) között naprakész kommu-
nikációs csatornát hozzon létre.

Kezdetben ez egy olyan szá-
mítógépes adatbázist jelentett,
ahol nemcsak az egyes nyom-
daipari cégek elérhetőségéről
lehetett felvilágosítást kapni,
hanem az általuk kínált szolgál-

tatásokról vagy termékekről is.
A szolgáltatás ingyenes volt, az
érdeklődő normál telefontarifa-
áron juthatott az értékes infor-
mációhoz. A vállalkozás anyagi
hátterét azon cégek tagdíjbefi-
zetései fedezték, amelyek ezen
fórumot is igénybe vették tevé-
kenységük népszerűsítésére. De

Nevében hordozza tevékenységét: PRINTinfo

Korsós Ilona

Korsós Ilona

nemcsak telefonon lehetett ada-
tokhoz jutni, hanem a PRINT-
info által működtetett faxban-
kon keresztül is. Sőt – a hazai
nyomdaipari ágazatban első-
ként – az internetre is felkerült
a PRINTinfo adatbázisa, ahol a
tagok tevékenységét bemutató,
keresőprogrammal ellátott web-
oldal állt az odalátogatók rendel-
kezésére. (Ez akkoriban akkora
újdonságnak és ugrásnak szá-
mított, hogy szinte légüres tér-
be érkeztünk!)

Nem is lettünk volna azonban
igazi „nyomdászvállalkozás”, ha
még alakulásunk évében saját
nyomtatott médiánkat, a PRINT-
info újságot ki nem adjuk.

S ezzel a lépéssel megszületett
– a nyomdaiparban azóta is
egyedülállóként – a lehetőség a
rendkívül gyors információ ára-
moltatására. Kezdetben három-,
majd 1999 januárja óta bő két-
hetente jelenik meg az újság, s
úgy gondoljuk, tényleg napra-
kész. Maximum erős két hét te-
lik el, s Győrben is értesülnek
arról, hogy milyen szakmai ese-
mény történt – ha történt – pél-
dául Debrecenben. A PRINTinfo
megszüntette a vállalkozások
közötti izoláltságot, közelhozta
egymáshoz nemcsak a cégeket,
hanem az embereket is. A szó jó
értelmében „társasági” lapja lett
a nyomdaiparnak, valamint a
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nyomdaipari nagy felhasználók-
nak, reklámügynökségeknek, ki-
adóknak, PR-osztályoknak.

Azonban „társasági” lapként
is szem előtt tartjuk a szakmai-
ságot, hiszen nemritkán éppen
a PRINTinfóból értesülhet az
ágazat a legfrissebb szakmai,
technológiai hírekről. S bár nem
mélyedünk el a technikai rész-
letekben, de felhívjuk a figyel-
met rá, s ha valakit részleteseb-
ben is érdekel a téma, hát kor-
rektül eligazítjuk az autentikus
forrás irányába. Hosszú éve-
ken keresztül évente kiadtuk a
PRINTinfo Évkönyvet is, amely
túl azon, hogy egy pontos szak-
mai telefonkönyv volt, eligazí-
tásul szolgált a benne szereplő,
több ezer cég tevékenységére
vonatkozólag is. Az Évkönyv-
be való bekerülés és maga a

Török Éva

PRINTinfo Évkönyv is ingyenes
volt. 2001 óta azonban már
nem jelenik meg, mivel úgy-
mond lexikális tényeket tartal-
mazott, és ezeknek a gyorsan
változó információknak napra-
kész követése egy nyomtatott
évkönyvben nem megoldható.
Helyét teljes mértékben átvette
a PRINTinfo honlapja, a
www.printline.hu.

A www.printline.hu egy folya-
matosan megújuló és igen szé-
les körű információt tartalmazó
internetes adatbázis. Minden
olyan cég megtalálható a PRINT-
info weboldalán, amely adatot
szolgáltatott önmagáról. Több
ezer cég került fel – természete-
sen ingyenesen – ezáltal a világ-
hálóra. Speciális, ám kezelésé-
ben egyszerű szoftver segíti az
odalátogatókat, hogy minél ha-
marabb és minél pontosabb in-
formációhoz jussanak.

Kétségtelen azonban, hogy – no-
ha minden „gyerekünk” szívünk-
höz közel áll – a PRINTinfo, mint
újság jelenti ma fő tevékenysé-
günket. Az alapításunk óta el-
múlt  11 év, valamint a közel 180
lapszám pedig – merem remél-
ni – bebizonyította az ágazat
számára is, hogy a PRINTinfo
újság nélkül lényegesen keveseb-
bet tudnánk és lényegesen rit-
kábban hallanánk egymásról.


