EmbaxPrint – nemzetközi szakvásár
A NYOMDAIPARI TECHNOLÓGIÁK ÉS A NYOMTATÁS

A jubileumi 25. EmbaxPrint – a csomagolás,
a nyomtatás és a marketing-kommunikáció
nemzetközi szakvására – 2009. május 19.
és 22. között várja a szakembereket
a Brnói Vásárközpontban.
Az első, 1969-es EmbaxPrint szakvásár óta immár 40 év telt el, és ez idő alatt Közép-Európában a szakmai közönség vezető rendezvénye
lett. A 2009-es rendezvény a nyomdaipar területén a digitális technológiákra és a legújabb
nyomdaipari trendekre összpontosítja ﬁgyelmét.

„ÚJ TECHNOLÓGIÁK ELÉ NÉZÜNK”
Ez a mottó kíséri végig a 25. EmbaxPrint szakvásárt, amely kifejezi az egész szakvásár és egyben az itt kiállító cégek törekvéseit is. A kiállításon a cseh vállalkozásoktól kezdve a vezető
multinacionális cégekig minden kiállítói szegmens képviselteti magát. 2007-ben a kiállítók
37%-át külföldi cégek alkották, legtöbben Szlovákiából, Németországból, Ausztriából, Lengyelországból érkeztek, de számos kiállítót köszönthettünk Olaszországból és Franciaországból is.
A látogatók közel 20 százaléka külföldről érkezik, mindenekelőtt a szomszédos országokból és Magyarországról.
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AZ OFSZET- ÉS A DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK
Az EmbaxPrint 2009 nemzetközi szakvásáron
többségében a digitális nyomdaipari technológiák, gyártásirányító és informatikai rendszerek képviselői vannak jelen, de emellett még
a hagyományos ofszet nyomdagépet gyártók
és forgalmazók is képviseltetik magukat.
A szakvásár látogatóinak – legyen az nyomdai munkát megrendelő ügyfél vagy éppen
nyomdaipari szolgáltatásokat kínáló vállalkozó – lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjenek a különböző gyártók és forgalmazók
korszerű digitális nyomdaipari berendezéseivel, amelyek alkalmasak lehetnek a kis példányszámú megrendelésektől a nagy kapacitású
termelésig egyaránt arra, hogy az ügyfelek igényeit kielégítsék. Ezenkívül a tömeges, nagy
példányszámú nyomtatás is hangsúlyos szerepet kap az idei brnói kiállításon.
Mindezek mellett a 2009-es rendezvényen
bemutatkoznak a gyártástechnológiai irányító-, illetve nyomdai megrendelések kezelését
és tervezését támogató rendszerek, amelyek kiemelkedően fontos szerepet játszanak a digitális és ofszetnyomda üzemeltetésénél.

A KÍSÉRőPROGRAMOK
A kiállítók bemutatóin kívül a szakvásár látogatói részt vehetnek a különböző kísérőprogramokon is. Az EmbaxPrint 2009 legfőbb programja a kép-adat workﬂow-projekt, melynek
témája „A hibrid nyomtatás az üzleti alapú
nyomdákban (ofszet- és digitális)”.

a digitális workﬂow kis- és közepes nyomdák
számára, valamint a digitális nyomdaipari technológiák alkalmazása a poligráﬁai üzemekben.
A szakvásáron számos szakember segít választ
adni az érdeklődők felmerülő kérdéseire.
Ezenkívül érdemes ellátogatni a többi programra is, így például a Food & Packaging élelmiszer-ipari, a Direct Marketing, valamint a papírtematikával foglalkozó konferenciákra, melyek
a Cseh Papíripari Szövetség szervezésében kerülnek megrendezésre.
BUSINESS MEETING POINT
A KÜLFÖLDI LÁTOGATÓKNAK

A projekt célja részletesen megismertetni
a nyomdai munkák megrendelőit – valamint
a nyomdai szolgáltatásokat kínáló vállalkozókat – a nyomdai technológiák aktuális újdonságaival, illetve bemutatni a nyomdaipar legmodernebb technológiáit (Web-to-Print), továbbá
ezen iparág üzemeinek irányításait (prepress,
press a postpress workﬂow, MIS rendszer integráció).

Az idei év újdonsága a Business Meeting Point
lesz, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi szakemberek előzetes bejelentkezés alapján cseh
partnereikkel egy olyan helyszínen találkozhassanak, amely – a vásári forgatagtól elkülönítve – az üzleti tárgyalásoknak és szakmai vitáknak nyugodt teret biztosít. Jegyezze fel a
naptárában a 2009. május 19–22-ei dátumot,
és regisztráljon a www.embaxprint.cz weboldalon, ahol lehetősége van kinyomtatni a kedvezményes belépőjegyét, valamint jelentkezhet
is egy-egy érdekes kísérőprogramra vagy konferenciára!
A vásárvállalat magyarországi képviselete 2009.
május 19-én egynapos buszos utazást szervez
magyarországi szakmai érdeklődők részére az
EmbaxPrint-kiállításra.

A kísérőprogramok keretein belül – amelyek
önálló bemutatóként egy közel 200 m2-es területen kerülnek megrendezésre – nem maradnak el a szakmai prezentációk sem, melyek
témái a Cross Media Publishing rendszerek,

Bővebb információ: BD-EXPO Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Telefon: 06 (1) 346 0273
E-mail: ofﬁce@bdexpo.hu
Internet: www.bdexpo.hu/embaxprint
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