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Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része

„Mi lesz veled emberke?”





„MI LESZ VELED EMBERKE?”

„Az ember szerepe a nyomtatás folyamatában minimalizálódik, szinte teljesen eltûnik.
Mindent automatizálnak, amit egyáltalán csak lehet” – mondta – egyebek mellett – drupás
tapasztalatai kapcsán Tóth Gábor a szövetség által rendezett gazdasági konferencián.
Mindezt hallva, a hideg futkosott a hátamon. A nyilvánvalóan korrekt beszámolóból annak
félelmetes megvalósulása ködlött fel, amely a 60-as, 70-es évek science fiction irodalmában
megtalálható: a robotok átveszik a hatalmat, leigázzák az emberiséget, a borúsabb verziók
szerint pedig meg is ölnek mindenkit. Ha ez utóbbira remélhetôleg nem is kerül sor, a leigázás
több mint megvalósulni látszik. Persze, nem egészen úgy, ahogy a sci-fi írók elképzelték, de
lényegét tekintve nagyjából eljutottunk idáig. Az elmúlt idôszak – legalábbis 2008-ig feltétlenül –
a növekedésrôl, az elôremenésrôl, a fejlesztésrôl szólt. Kollektív trendje volt a világnak az élet
valamennyi területén jelentkezô fejlôdj-fejlessz-növekedj-gyarapodj csábítása, de még inkább
kényszerítô nyomása. Az utóbbi jó három évben csak azért nem e filozófia mentén történtek
a dolgok, mert a gazdasági válság állj!-t parancsolt, azaz nem tehettük meg, legfeljebb csak
nagyon módjával… Ezzel együtt tény, hogy a fejlesztések és a növekedések telítették
a felvevôpiacot. Már egy jó ideje itt állunk egy rakás nagyon gazdaságosan és hatékonyan
elôállított termékkel, illetve kínált szolgáltatással, és nincs, aki vevô legyen rá, pontosabban
olyan vevô nincs rá, aki fizetôképes is… A hazai dinnyetermelôk kapcsán többször is
példálóztam, hogy amennyiben olcsó import-dinnyéért rohanunk a hipermarketekbe, ne
csodálkozzunk azon, hogy a hazai termelôk tönkremennek, és ezáltal megszûnnek a mi
termékeink – bármi legyen is az – piacának lenni. Jövedelemszerzési lehetôség híján ugyanis
elveszítik vásárlóerejüket is.
Nos, az automatizálás kapcsán tulajdonképpen ugyanez igaz, és teljesen mindegy, hogy melyik
ágazatról, illetve azon belül gyártásról vagy szolgáltatásról van szó. Amennyiben az
automatizálás az emberektôl veszi el a munkahelyeket – márpedig elveszi –, akkor megfosztja
ôket jövedelemszerzô lehetôségeiktôl, és egyúttal vásárlóerejüktôl. Már pedig mit is tapasztalt
Tóth Gábor? Bizony azt, hogy: „Az ember szerepe a nyomtatás folyamatában minimalizálódik,
szinte teljesen eltûnik”. Mi ez, ha nem az emberiség leigázása a robotok által? Kétségtelen,
ebben az esetben – a science fiction irodalomban leírtakkal ellentétben – nem a „robotok
akarata és szándéka” a mozgatórugó, hanem az emberi meggondolatlanság, kapzsiság,
ostobaság és önsorsrontás. A hatékonyság és gazdaságosság szent nevében a termelést átveszi
tehát az automatika: nincs munkabér, járulék, túlórapénz, cafetéria, beteg gyerek miatti kiesés
stb. Rossz hír a trendet erôltetôk számára viszont, hogy legyenek bármilyen hiperül
automatizálva a berendezések, gépek, nem jelentenek vásárlóerôt… Ha azt akarom, hogy
vásároljanak tôlem, vagy igénybe vegyék a szolgáltatásomat, akkor ahhoz is hozzá kell járulnom,
hogy legyen mibôl… Még pontosabban, ahogy ezt a minap frappáns megfogalmazásként
hallottam: „Ha nyírni akarjuk a birkát, legeltetni kell!” 
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy „széllel szembe” mit lehet, és mit nem – lehet,
szabad vagy érdemes – csinálni… És nem vagyok – mint oly sokan a 18. századi nagy ipari
forradalom idején – gépromboló vagy fejlôdésellenes sem. Mindazonáltal jó lenne, ha az
emberiség a „mesterséges szeleket” helyes irányba fordítaná, és nem öngyilkos módon
fejlesztene. Kétségtelen, a fejlôdés, a fejlesztés másik, és – hála istennek – egyre meghatározóbb
iránya a környezetvédelem, ám – mélységes meggyôzôdésem – NEM ANNAK IS kellene lennie,
hanem KIZÁRÓLAG ANNAK kellene lennie minden felelôsséggel gondolkodó cég számára.

PRINTinfo

A PRINTinfo újság elektronikusan IS hozzáférhetô
a www.printline.hu oldalon.
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Europapier Hungária
– Arctic Paper

Jól kifôzték…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(22–23. oldal)

Gazdasági konferencia és közgyûlés, valamint díjátadók . . . . . . . . . . (6–13. oldal)

A tudatossá vált vásárló
„elcsábítása”

STI Petfôi Nyomda: POS és display nap
„…olyan ismereteket, kutatási eredményeket és innovációkat
is megosztanak a meghívottakkal, amelyek az adott partneri
kör üzletmenetét erôsíti/erôsítheti. Nos, e „piacom piacának
erôsítése, egyben a saját piacomat erôsíti” alapigazságának
jegyében került sor …”

STI Petôfi Nyomda – jelen, jövô  . . . . . . . . . . .(18–20. oldal)

Az FMCG piac magyarországi trendjei . . . . . .(18–20. oldal)

Az ötlettôl a megoldásig alaPOSan  . . . . . . . . .(18–20. oldal)

Nemzetközi POP-trendek…  . . . . . . . . . . . . . . .(18–20. oldal)

CégCéginfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(30–31. oldal)ApróApróinfo

„A Nyomda- és Papíripari Szövetséges 2012. május 24-én 
a balatonfüredi Flamingó Wellness és Konferencia Hotelben
tartotta szokásos tavaszi gazdasági konferenciáját, másnap,
május 25-én pedig ugyanitt került sor éves rendes közgyûlé-
sére is. Mindkét rendezvényhez díjátadó ünnepség is párosult:
a gazdasági konferencia estéjén, a gálavacsora keretében
került átadásra a Magyar Nyomdászatért életmûdíj, illetve
a Pro Foederatio-díjak, a közgyûlést követôen pedig a Hess
András-díjakat vehették át a kitüntetettek…”

Katasztrófavédelmi hozzájárulás: az is meglehet, hogy múlt idô! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8. oldal)

A termékdíj hatása a vevôkre: a Révai Nyomda tapasztalatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8–9. oldal)

Piaci trendek a drupán – szakmai és vezérigazgatói szemmel… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9. oldal)

A transzpromó, illetve egyéb innovatív és elôremutató…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10. oldal)

A Lean menedzsment gazdasági és egyéb elônyei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11. oldal)

Reorganizáció Európa nyomdaiparában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11. oldal)

Közgyûlés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(12–13. oldal)

Szervezeti hír, és más…

Spartvis: Nekrológszerû…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28. oldal)
PNYME: 40 éves a KMF–BMF–ÓE  . . . . . . . . . . . (28. oldal)

KözKözinfo

KözKözinfo

Az információdömpingben
fókuszban a lényeg

DIGITALEXPO és SignExpo

„…Egyrészt nagyon sokan vannak azok,
akik ilyen vagy olyan okoknál fogva nem
jutottak ki a drupára, és így jól jön
számukra, ha annak újdonságait, trendjeit
„elhozza”, bemutatja egy hazai kiállítás.
A másik ok, hogy abból az elképesztô
információmennyiségbôl, amely a világ
legnagyobb szakkiállítását jellemzi, némi jó

értelemben vett szûrés után – ha tetszik: régióra szabva –
azokkal az újdonságokkal tud fókuszáltan találkozni,
megismerkedni, amelyek valóban relevánsak számára…”

Beszélgetés Kiss Zoltánnal  . . . . . . . . . . . . . . . .(14–15. oldal)

ExpoExpoinfo

Budapest Papír –
Roadshow

Roadshow: Pécs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16. oldal)

CégCéginfo

CégCéginfo
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Kellemes és kellemetlen
piaci magatartások…

Plastdurker

„…hiszen ez egy teljesen képtelen helyzet.
A „normális” üzleti versenyre az ember
felkészült, és megvannak rá az üzleti
életben elfogadott és tisztességesnek
minôsülô válaszok. …”

Beszélgetés Avar Judittal  . . .(24–25. oldal)

CégCéginfo

Gyorsjelentés  . . . . . . . (25–26. oldal)drupadrupainfo

Egy jó ötlet – kérdôjellel: 

Lehet-e elôször eladni…?
„…olyan a javaslata, mintha én azt javasolnám neki,
fizettesse ki elôre a nyomdai szolgáltatást…”
Beszélgetés Kiss Gáborral  . . . . . . . . . . . . . . . . .(26–27. oldal)

CégCéginfo
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Nyomda- és Papíripari Szövetség

Gazdasági konferencia és közgyûlés,
valamint díjátadó ünnepségek

A Nyomda- és Papíripari Szövetséges
2012. május 24-én a balatonfüredi Fla-
mingó Wellness és Konferencia Hotelben
tartotta szokásos tavaszi gazdasági kon-
ferenciáját, másnap, május 25-én pedig
ugyanitt került sor éves rendes közgyûlé-
sére is. Mindkét rendezvényhez díjátadó
ünnepség is párosult: a gazdasági konfe-
rencia estéjén, a gálavacsora keretében
került átadásra a Magyar Nyomdászatért
életmûdíj, illetve a Pro Foederatio-díjak,
a közgyûlést követôen pedig a Hess And-
rás-díjakat vehették át a kitüntetettek.

A Magyar Nyomdászatért díjat az
idei évben Vadász Józsefnek, a Szek-
szárdi Nyomda immáron nyugdíjba vo-
nult igazgatójának ítélte az ágazat sze-
replôitôl érkezett ajánlás alapján a szö-
vetség elnöksége.

A mindössze három éve
alapított, és igen megtisztelô
Pro Foederatio díjat pedig
idén három szakmai újság
fôszerkesztôje vehette át:
Faludi Viktória (Magyar
Grafika), Tolnai László
(Print & Publishing), vala-
mint a PRINTinfo részérôl
jómagam. (Kétszeresen is
zavarban vagyok: egyrészt az
elismerés miatti meghatottsá-
gom okán, másrészt nemigen
szoktam tudósítani önma-
gamról… – a fôszerk.)

A Hess András-díjat
pedig a tagvállalatok által
felterjesztett hét kolléga –
Bánfi Józsefné (Dürer
Nyomda), Boga Károly
(Prospektus Nyomda),
Del Medico Judit (Díjbe-
szedô Nyomda), Keczeli
Róbert (Állami Nyom-
da), Szabados Gyula
(Nyomda-Technika),
Uram Jánosné (Pénz-
jegynyomda), Vinczéné
Szeverényi Gabriella
(Dürer Nyomda) – kapta.
(A díjazottakat következô
lapszámainkban mutat-
juk be – a fôszerk.) 

Most pedig lássuk,
mirôl is volt szó, mi tör-
tént a gazdasági konfe-
rencián, illetve a köz-
gyûlésen!

A szövetség által ren-
dezett gazdasági konfe-
renciák mindig olyan
témákról szólnak, ame-
lyek leginkább foglal-
koztatják az ágazat sze-
replôit, és ez nem volt
másként ezúttal sem. Azt
gondolom, nem megle-
pô, hogy a termékdíj, a
katasztrófavédelmi hoz-
zájárulás is terítékre
került, de a jelenlévôk
hallhattak beszámolót a
drupáról is, illetve új
üzleti modell is bemu-
tatásra került, valamint
néhány olyan elôadás is
elhangzott, amely a min-
dennapok operatív mû-
ködésében jelent az ér-
demi segítségen túl kon-
krét gazdasági elônyt.

A több mint 50 részt-
vevôt elôször a moderá-
tori feladatokat is fel-
vállaló fôtitkárasszony,
dr. Peller Katalin üd-
vözölte, majd átadta a
szót dr. Horváth Csaba
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Pro Foederatio díjasok: Tolnai Lászó, Faludi Viktória, Korsós Ilona
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elnöknek. Mivel közben kitört egy igazi
viharos-mennydörgéses nyári zápor, az
elnök így kezdte köszöntôjét: „Ez a
vihar tükrözi a gazdaság, és ezen belül
az ágazat helyzetét. De ahogy a vihar
elül, úgy talán rendezôdik a gazdasági
helyzet is, és az ágazat számára is kedve-
zôbb idôk jönnek”. Ezt követôen röviden
emlékeztette a jelenlévôket, hogy a szö-
vetség mit tesz a tagságáért – és persze a
teljes ágazatért –, hogy a nyomtatással
foglalkozók, illetve beszállítóik körének
helyzete javuljon. Ahogy azt mindannyi-
an tudjuk és tapasztaljuk, igen heves tá-
madás éri szinte folyamatosan az újmé-
dia felôl az ágazatot. Az elektronikus
médiumok elôszeretettel használnak
mindenféle fórumot – például közösségi
oldalakat is –, hogy lejárassák a grafikai
ipart. A nyomdaiparban érdekelteknek
tehát nemcsak a gazdasági válság miatt
van nehéz dolga, hanem az agresszívan
feltörekvô, eszközeiben nem válogató
újmédiával is harcolniuk kell.

Kétségtelen, a fejlôdés is átstrukturálja a
nyomdaipar helyzetét, de az is kétségte-
len, hogy a nyomtatásnak van helye a
kommunikációban, ám ezért a helyért
meg kell küzdenie. Mindezt felismerve,
nemzetközi szinten összefogott a nyom-
daipar, és végre érdemi kampányokat,
továbbképzéseket – Print Power, Two
Sides, reorganizációs programok stb. –
szervez saját értékeinek minél szélesebb
körû megismertetése érdekében. Ezekhez
a projektekhez a szövetség is csatlako-
zott, és ennek eredményeit, jótékony
hatását – reméljük elôbb, semmint utóbb
– nemcsak tagsága, hanem a teljes ágazat
érezni fogja. Pozitív elôjelek már mutat-
koznak. Ezt követôen a jelenlévôknek jó
konferenciázást kívánva, megnyitotta a
rendezvényt.

Ám mielôtt elkezdôdtek volna az elô-
adások, dr. Peller Katalin elmondta, hogy
mivel a nyomda- és csomagolóipart
különösen kedvezôtlenül érinti a termék-
díj, életbelépése óta tárgyalásokat foly-

tatnak az Országos Hulladékkezelô Ügy-
nökséggel (OHÜ) annak érdekében,
hogy az ágazat számára egyszerûbb és
méltányosabb törvényi rendelkezés szü-
lessen. S noha ígéretet kapott a szövetség
az érdemi együttmûködésre és a változ-
tatásokra, az égadta világon semmi nem
történt ez ügyben. Sôt – tudtuk meg a
fôtitkárasszonytól –, a mostani konferen-
cia kapcsán felkérték Vámosi Oszkárt, az
OHÜ vezetôjét, hogy számoljon be
egyrészt a tapasztalatokról, másrészt a
változások esetleges lehetôségeirôl, ám a
kezdeti hitegetést, idôhúzást követôen
senki nem ért rá részükrôl, hogy ezzel
foglalkozzon…

A szövetség természetesen nem adja
fel, és továbbra is törekszik arra, hogy e
területen is valamifajta kedvezô változta-
tást érjen el. Ezt követôen megkezdôdtek
az elôadások. ➧

Ilona

• EEDDEELL llaakkkkookk
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Hess András-díj kitüntetettjei, valamint az adományozók
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Az elsô elôadó Pilcz Attila, a Védô-Pajzs 2002
Kft. tulajdonos-ügyvezetôje volt, és a katasztrófa-
védelmi hozzájárulás kapcsán ismertette a legfon-
tosabb tudnivalókat. Ahogy arról idei április 1-jei
(262.) számunkban igen részletesen beszámol-
tunk, ez év elejétôl érintettek lettek a nyomtatással
foglalkozók eme hozzájárulással kapcsolatos kö-
telezettségekben, amennyiben éves árbevételük
meghaladja az 50 millió forintot, és használnak –
akárcsak elenyészô mennyiségû – veszélyesnek
minôsülô anyagot. A hozzájárulás mértéke –
amelynek részarányos elôlegét egyébként most
június 30-ig kell befizetni! – ugyan az egyes cé-
gek esetében különbözô, ám regisztrálni és önazo-
nosítani szinte minden nyomdának kellett magát.
Ez indulásból százezer forintba került. A katasz-
trófavédelmi hozzájárulás kétségtelenül „legcsú-

nyább” pontjának azonban – túl az ezzel járó adminisztrációs terheken – a
mértéke tûnt, hiszen a nettó árbevétel 0,1 százalékában határozták meg. Az
azóta eltelt idôszak azonban némileg korrigálta e horrorisztikus elképzelést.
Több, az ágazatot kedvezôen érintô információt oszthatunk meg önökkel
ehelyütt: az elsô, hogy az egyes nyomdáknál felhasznált veszélyes anyag-
nak minôsülô termékek mennyisége alacsony, tehát a nyomdák – ama bizo-
nyos képlet alapján – egy alacsony kategóriába sorolódnak be, és emiatt
rájuk a 2011. szeptember 19-én elfogadott 2011. évi CXXVIII. törvény 79.
paragrafus (5) bekezdése vonatkozik, nem pedig ugyanezen paragrafus (3)
bekezdése. A különbség óriási: ugyanis a 79. paragrafus (5) bekezdése
alapján nem a nettó árbevétel 0,1 százalékát kell hozzájárulásként befizetni,
hanem – és ezt idézem –: „Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, ve-
szélyes áru feldolgozását végzô gazdálkodó szervezetek esetében a katasz-
trófavédelmi hozzájárulás összege a tevékenység során felhasznált veszé-
lyes áru nettó értékének 0,1 százaléka.” A másik jó hír: „Ha az üzemeltetô
termék elôállításával foglalkozik, és a veszélyes anyag annak elôállítása és
tárolása során közvetlenül nem érintkezik, vagy a veszélyes anyag felhasz-
nálása nem közvetlenül a termék elôállításához szükséges, hozzájárulás-
fizetési kötelezettsége nem keletkezik”. Hogy egy példával illusztráljam:
egy kötészet hiába használ a gépek tisztításához veszélyes anyagnak minô-
sülô terméket, az nem esik a törvény kötelezettsége alá. Pilcz Attila arról is
beszámolt, hogy az általa ismert nyomdák közül sokaknál volt már hatósági
ellenôrzés. A tapasztalat az, hogy meglehetôsen bizonytalan a hatóság is e
téren, mert maga sem érti az egészet, ami – valljuk meg – nem is csoda,
hiszen cseppet sem egyszerû… (A harmadik a legkedvezôbb hír – ugyan ez
lapzártánkig még csak elôterjesztésre került, elfogadásra nem –, hogy a
nyomdaipar szempontjából minden bizonnyal eltörlésre kerül a katasztró-
favédelmi hozzájárulás – a fôszerk.) Mindenképpen figyeljék a hatóság
honlapját (www.katasztrofavedelem.hu)! ➧

Katasztrófavédelmi hozzájárulás:
az is meglehet, hogy múlt idô!K
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A termékdíj hatása a vevôkre:
a Révai Nyomda tapasztalatai

A következô
elôadó Szíj Ti-
bor, a Révai
Nyomda két éve
kinevezett pénz-
ügyi vezetôje
volt. Elôadása el-
sô felében részle-
tesen ismertette a
termékdíjjal kap-
csolatos vala-
mennyi tudni- és
tennivalót, a má-
sodik felében pe-
dig beszámolt
arról, hogy mind-
ez miként hatott
partnereikre, ho-
gyan reagáltak,
milyen „kvázi” válaszlépéseket tapasztaltak. Nos,
a termékdíjas tudni- és tennivalókat nem idézném
fel, tekintettel arra, hogy ebben az ágazat vala-
mennyi szereplôje már korábban, nevezetesen az
év elején elmélyedni kényszerült. Csak egyetlen
információt emelnék ki az elhangzottakból, ez
pedig a következô: NAV-állásfoglalás van arról,
hogy a nyesedék, a gyártási hulladék, a beigazí-
tó ív, illetve azok saját költségen való megsem-
misítése NEM termékdíj-köteles. Ugyanakkor
felhívom a figyelmet, hogy egy NAV-állásfoglalás
nem joghatályos: semmire nem kötelezi még a
NAV-ot sem! Ám az is kétségtelen, hogyha e té-
mában esetleg perre kerülne a sor, a bíróság szá-
mára nagyon is releváns lehet egy állásfoglalás.
Ezzel kapcsolatban még azt is fontos tudni, hogy
amennyiben a késztermék minôsül selejtnek, az
viszont már termékdíj-köteles: olyan mintha saját
felhasználásra készült volna az adott termék! A
vevôi reakciókról szólva, igen figyelemre méltó
tapasztalatokat osztott meg Szíj Tibor. Egyebek
mellett elmondta, hogy kezdetben nem kevés
nehézséget okozott a megrendelôi nyilatkozatok
beszerzése, illetve jelentôsen növekedtek a nyom-
da vonatkozó adminisztrációs terhei. A negyed-
éves elôlegfizetési kötelezettség miatt pedig finan-
szírozási nehézségek is felléptek. A konkrét vevôi



99

reakciók meglehetôsen sokfélék voltak. Bizonyos megrendelôk
a súlycsökkentés érdekében papírt váltottak, ami azért is oko-
zott alkalmasint igen nagy problémát, mert a nyomda az elôze-
tes megállapodásoknak megfelelôen már vagy raktáron tartotta
az eredeti papírféleséget, vagy már berendelte. Ez utóbbi eset-
ben pedig vagy vissza tudta adni a forgalmazónak, vagy nem.
De inkább nem, hiszen a kereskedô örült, hogy eladta… Voltak
olyan megrendelôik is, akik példányszámcsökkentéssel reagál-
tak a megnövekedett terhekre: ez átlag 5–15 százalékot jelent,
és persze ennyivel csökkent a nyomda bevétele is. Más megren-
delôk pedig alacsonyabb minôséget képviselô, ezért olcsóbb
technológiára tértek át. S az is tény, hogy a potenciális adóelke-
rülésre fogékony megrendelôi kör bizony „helyzetbe hozta” a

külföldi nyomdákat. „A nyomdák szemszögébôl ösz-
szefoglalva elmondható, hogy a termékdíj-kötelezett-
ség anyagi veszteséget okozott nekik, miközben jelen-
tôsen megnövekedtek az adminisztrációs terheik, és a
törvényalkotó vélelmezett szándékával szemben
lényeges mértékben nem csökkent a kibocsátás, a környezeti
terhelés csupán enyhén mérséklôdött” – foglalta össze a ta-
pasztalatokat Szíj Tibor. 

Az elôadáshoz Erdély Zsolt, a Budapest Papír ügyvezetôje
még annyit fûzött hozzá, hogy már nekik is vannak tapasztala-
taik termékdíjas ellenôrzésekrôl, és e szerint, a hatóság jellem-
zôen „adminisztrációs” szempontból vizsgálódik, úgyhogy erre
mindenki, mindenképpen nagyon figyeljen oda. ➧
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Piaci trendek a drupán – szakmai és egyben vezérigazgatói szemmel
A rövid kávészünetet követôen Tóth

Gábor, a Veszprémi Nyomda Zrt. vezér-
igazgatója osztotta meg drupás tapaszta-
latait a jelenlévôkkel. „A drupán tapin-
tani lehetett azokat a válaszokat, ame-
lyeket az iparág adott egyrészt a gazda-
sági válságra, másrészt saját útkeresésé-
re” – kezdte elôadást, majd elöljáróban
ismertette a 2012-es drupával kapcsola-
tos legfontosabb – mérete, kiállítók és
látogatók száma, megoszlása stb. – ada-
tokat. (Ezt ehelyütt nem idéznénk, mert-
hogy lapunk 25–26. oldalán olvashatják
a drupa-gyorsjelentést – a fôszerk.)

Ezt követôen tért rá személyes tapasz-
talatainak és benyomásainak ismerteté-
sére. Noha a legnagyobb kiállító még
mindig a Heidelberg, a digitális megoldá-
sokat kínáló cégek egyértelmûen és igen
határozott mértékben erôsödtek. Az ural-
kodó trendet a csomagolás jelenti, ami
egyébként jelenleg is a nyomtatott ter-
mékek 30 százalékát teszi ki. Rendkívül
erôs digitális területen is a verseny, sôt az
eleddig csak tradicionális technológiát
kínálók közül többen – például Heidel-
berg, KBA – is beléptek e piacra. Ösz-
szességében elmondható e területrôl,
hogy rohamos fejlôdési ütem jellemzi, s
noha valamennyi technológiával nyomta-
tó digitális gép nyomatminôsége az of-
szetével egyenértékû, nagyon úgy tûnik,
hogy az inkjet technológia lesz a „befu-
tó”. A kötészeti berendezéseket gyártó
cégek is tudomásul vették a digitális
technológia térhódítását, és kivétel nélkül
kínálnak hozzá megoldásokat, sôt sok
deklarált együttmûködés születik e téren. 

További trend az automatizálás vég-
sôkig való fokozása. „Az ember szerepe

a nyomtatás folyamatában minimalizá-
lódik, szinte teljesen eltûnik. Mindent
automatizálnak, amit egyáltalán csak
lehet” – fogalmazott Tóth Gábor, majd
folytatva elôadását megtudtuk, hogy
természetesen továbbra is meghatározó
módon képviseltették magukat a tradicio-
nális nyomdagépgyárak. Számos újítást
mutattak be, illetve érdekes innovációkat
villantottak meg.

A kiállítás külön fókuszált a környe-
zetbarát megoldásokra, és nemcsak a
különféle „zöld” fejlesztések és techno-
lógiák szintjén, hanem arra is nagy hang-
súlyt fektetett, hogy a nyomdaipar érde-
kében minél szélesebb körben tudatosod-
jon, hogy a papír- és nyomdaipar ma már
egy környezettudatos iparág, és jelentôs
mértékben képes a fenntarthatósági tö-
rekvéseket szolgálni.

További meghatározó tapasztalat volt a
drupa kapcsán, hogy Kína nagyon felzár-
kózik az európai nyomdaipari piachoz, és
nemcsak szolgáltatással, hanem beszál-
lítói szinten is. Az elôzô drupához képest
kétszer akkora területen állítottak ki, és
mintegy 260 kínai cég kínálta termékeit,
amelyek között az anyagoktól, gépektôl
kezdôdôen gyakorlatilag minden megta-
lálható volt. A nyomdaipar valamennyi
területére kínálnak megoldásokat, és
olcsón. Tény, hogy alkalmasint még
hagynak kívánnivalót maguk után, de
messze nem mindegyik, sôt, többségük
nem… „Kínával számolnunk kell” –
hangsúlyozta az elôadó.

Végezetül pedig egy rendkívül érde-
kes, inkább a jövônek, semmint a jelen-
nek szóló forradalminak nyugodtan mi-
nôsíthetô újdonságról tartott rövid beszá-
molót Tóth Gábor. Ez pedig a nanogra-
phia volt, amely Benny Landa találmá-
nya, s noha még messze nem kiforrott a
technológia, már három nagy nyomda-
gépgyártóval – Heidelberg, Komori,
manroland – kötött szerzôdést a vonatko-
zó fejlesztések kapcsán. Valóban elké-
pesztô megoldásról van szó, amelynek
során – nagyon leegyszerûsítve – nano-
festékezéssel történik a digitális nyom-
tatás. Benny Landáról érdemes tudni,
hogy az ô nevéhez fûzôdik például a HP
Indigo festékezési elvének megalkotása,
illetve számos más, az iparágat döntô
mértékben befolyásoló technológiai meg-
oldás megalkotása, fel- vagy kitalálása is.
„A drupa bizonyította, hogy a nyomda-
iparnak van jelene, jövôje, sôt hosszú
távú jövôje”– mondta végezetül Tóth
Gábor. ➧
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A következô elôadásban Jelinek
Gábor, a Díjbeszedô Nyomda Zrt.
vezérigazgatója a digitális nyomtatás
több, izgalmas és elôremutató lehetô-
ségével ismertette meg a hallgató-
ságot. Az egyik ilyen a transzpromo,
amely a marketingkommunikáció
egyik igen hatékony eszköze, és még
messze nincs kihasználva az ebben
lévô lehetôség, a másik a QR-kód
technikán nyugvó, és a Díjbeszedô
által fejlesztett úgynevezett „digi-
csekk”-alkalmazás.

A Díjbeszedô Nyomda igen nagy
utat tett meg azóta, hogy a cég házi-
nyomdájaként elkezdett mûködni.
Hogy mást ne említsünk, a kezdetek-
kor kizárólag saját nyomtatványaik
elôállítására létrejött üzem, ma 96
százalékban a szabad piacra dolgozik,
és elsôsorban tekercsofszet és válto-
zóadat-tartalmú digitális nyomtatással
nagy tömegû megszemélyesített kül-
demények elôállítására, valamint
transzpromo-nyomtatásra specializá-
lódott. Partnerei között a díjbeszedési
és számlázási feladatait kihelyezô
szolgáltató nagyvállalatok (kommu-
nális, távközlési, internet- és kábelté-
vé-szolgáltatók), állami és társadalmi
szervezetek, amelyek ügyféllevelezés
útján tartanak kapcsolatot, pénzinté-
zetek (bank, biztosító), illetve Direct
Mail útján értékesítô egyéb kereske-
delmi cégek, valamint reklámügynök-
ségek találhatók. Éves szinten mint-
egy 100 millió küldeményt állítanak
elô. Jelinek Gábor elôadásában rész-
letesen bemutatta a transzpromo lehe-
tôségeit, számításokkal támasztotta
alá gazdaságosságát, sôt ismertette
azt az üzleti modellt is, amely alapján
az ebben a konstrukcióban résztvevô
valamennyi szereplô kézzelfogható
gazdasági elônyhöz jut. A nyomdának
ugyan nincs közvetlen haszna a

transzpromóból, ám
azzal, hogy partne-
rének egy olyan meg-
oldást tud kínálni,
amellyel az a számlái
elôállítására és kikül-
désére fordított össze-
get csökkenteni tudja
– hiszen eladja, ráadá-
sul akár személyre
szabott, szegmentáltan
célzott reklámra a
mindenképpen kikül-
désre kerülô számlái,
illetve egyéb nyomtat-
ványai szabad felületét
– a nyomda mégiscsak
saját pozícióját is erôsíti. A Díjbesze-
dô Nyomda Zrt. ráadásul több mint
70 ezer olyan írásbeli nyilatkozattal
rendelkezik, amelyek – a vonatkozó
jogszabály értelmében – nélkülözhe-
tetlenek a személyre szóló rekláma-
nyagok kiküldéséhez. „Ha a piacomat
segítem, magamat is segítem” - üzleti
filozófia igazsága a Díjbeszedô
Nyomda esetében így érvényesül.

Az általuk kifejlesztett Digicsekk,
szintén eme eszme mezsgyéjén szüle-
tett. A Digicsekk ugyanis nem más,
mint egy papíralapú számla – tehát
megmarad a számla nyomtatása a
nyomdánál – korunk elvárásának
megfelelôen mobillal történô ki-
egyenlítése. Ezt egy speciális QR-kód
teszi lehetôvé, amelyet a számlacím-
zett ha okostelefonnal lefényképez,
nem valamilyen weboldalra irányít,
hanem arra kínál módot, hogy a
bankkártyájával kiegyenlíthesse a
számlát.

Noha a nyomdák többségétôl jelen-
leg – és minden bizonnyal a késôbbi-
ekben is – természetesen nagyon
messze áll, hogy transzpromóval fog-
lalkozzon, e két példa igen jól szem-

léltette, hogy önma-
gában a nyomtatás –
történjék az akár a
legkorszerûbb digitá-
lis technológiával –
nem elegendô a pia-
con maradásához.
Mindig kell újítani és
fejlôdni, ami elsôsor-
ban nem a technoló-
giát vagy éppen a ka-
pacitást kell, hogy
érintse, hanem fôleg a
szolgáltatást. A min-
denkori megrendelô
fejével – sôt akár
megelôzve ôt – kell

gondolkodni: mi az, ami az ô piaci
pozícióját segítheti, erôsítheti, és
ehhez kínálni valamifajta olyan
megoldást, amelynek részeként a
nyomtatás iránti igény is megma-
rad.

Végezetül Jelinek Gábortól azt is
megtudtuk, hogy – merthogy tényleg
nincs új a nap alatt – lassan nyolcvan-
éves a transzpromo! No, nem a jelen-
legi perszonalizált formája, de maga
az ötlet, hogy számlán reklámot he-
lyezzenek el, már az 1940-es évek
környékén megjelent. Mindennek
alátámasztásául az elôadó be is muta-
tott jó néhány olyan régi „villany-
számlát”, amelyen a vasaló-, vagy
éppen a ventillátorkereskedô kínálja
portékáját, de volt közöttük olyan is,
amely a „Szabad Nép” címû újság
olvasására buzdított… ➧
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A transzpromó, illetve egyéb innovatív és elôremutató
(nemcsak) digitális lehetôségek 
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Dr. Horváth Csaba, a
szövetség elnöke tartotta a
következô elôadást. Mie-
lôtt azonban rátért volna a
Lean menedzsment ismer-
tetésére, kéréssel fordult a
jelenlévôkhöz. Mint ahogy
az köztudott, a szövetség
csatlakozott azokhoz a
nemzetközi kampányokhoz
– Print Power, Two Sides
–, amelyek a nyomdaipar
renoméját igyekeznek
helyreállítani. Ennek
keretében – egyebek mel-

lett – felmérés készül az olvasói szokásokról, amelyet feldol-
gozva értékes információhoz jut az ágazat. Az elnök arra kérte
a társaságot, hogy töltse ki ezt a kérdôívet, amely a szövetség,
valamint a Magyar Grafika, a Print & Publishing és a PRINT-
info szakmai lapok honlapján is megtalálható, természetesen
magyar nyelven. Nemzetközi szinten már vannak vonatkozó
eredmények, amelyek reménykeltôek, ugyanis azt mutatják,
hogy a 16–24 éves korosztály 64 százaléka a nyomtatott kom-
munikációt preferálja.

Ezt követôen rátért elôadásának prezentálására, amelyben
egyrészt bemutatta a Lean menedzsment lényegét, másrészt
rámutatott többirányú elônyére. Magyarországon van néhány

nyomda – fôleg csomagolóanyag-gyártók –, amelyek
e módszert alkalmazzák, és egyértelmûen bebizonyo-
sodott, hogy a mûködés valamennyi területén – bele-
értve a költségek csökkentését is – igen hatékony megoldás egy
cég piaci helyzetének erôsítéséhez. Noha az elôadó igen átfo-
góan ismertette a Lean menedzsment lényegét – amely öt stra-
tégiai alapelven nyugszik, és nagy elônye, hogy lépésenként,
fokozatosan is bevezethetô –, a részletekben nem merült el.
Lényegre törô prezentációja azonban arra tökéletesen megfe-
lelt, hogy a résztvevôk, mint stratégiai eszközön elgondolkod-
janak bevezetésén, alkalmazásán. A Lean menedzsment segít-
ségével ugyanis egy cég egyszerre képes növelni hatékony-
ságát és csökkenteni költségeit (azaz összességében javítani
nyereségét), miközben megvalósítja a hosszú távú sikeres mû-
ködés egyik zálogául szolgáló alapelvet is, az „együtt gondol-
kodunk, együtt cselekszünk” kitételét, és ilyen formában erôsíti
a szociális párbeszéden nyugvó kommunikációt. Ezen felül
pedig a módszer jelentôsen hozzájárul ahhoz is, hogy adott cég
– éppen alkalmazásának eredményeként létrejött hatékonyabb
és ésszerûbb mûködés okán – egyre környezettudatosabb, tesz
a fenntarthatóság érdekében, azaz megvalósul a Green & Lean
szinergia. „Ha „lean-ül” dolgozunk, egyúttal a környezetün-
ket is védjük” – mutatott rá a kétféle megközelítés egyik szoros
összefüggésére dr. Horváth Csaba. Végezetül pedig ismét em-
lékeztette a társaságot arra, hogy valamennyi nyomdaipari sze-
replônek igen komoly feladata, hogy az iparágunkról méltat-
lanul kialakult negatív képet igyekezzen pozitívvá formálni. ➧

A Lean menedzsment gazdasági és egyéb elônyei

Reorganizáció Európa nyomdaiparában
A gazdasági konferencia utolsó szakmai elôadását Kelemen

Vera, az Outcome Magyarország Zrt. munkatársa tartotta. 
Elôadása arról az Európai Unió által támogatott, az UNI Eu-

ropa Graphical (Európai Nyomdaipari Munkavállalók Érdek-
védelmi Szövetsége) és az Intergaf (Európai Nyomdaipari Szö-
vetség) együttmûködésében létrejött nemzetközi projektrôl
szólt, amelynek célja, hogy mind a munkaadói, mind a munka-
vállalói oldalt tekintve érdemi támogatást nyújtson nyomda-
ipari cégek számára, jövôjük lehetséges stabilizálása érdeké-
ben. A nemzetközi projekthez – amelynek egyik feltétele, és
egyben megfogalmazott célja is, hogy munkaadói és munkavál-
lalói, illetve azok érdekképviseleteinek erôteljes együttmûkö-
désére van szükség – hét ország, köztük Magyarország is csat-
lakozott. A nemzetközi projekt megvalósításának elsô állomá-
saként hazánkban került sor arra a workshopra, amelyen mun-
kaadók és munkavállalók közösen vettek részt annak érdeké-
ben, hogy egyfelé tolják a szekeret, és lehetôleg kifelé a kátyú-
ból. (Errôl a kétnapos rendezvényrôl 2012. április 24-i, 263.
számunkban mi is beszámoltunk – a fôszerk.) A projekt megva-
lósításához egy nemzetközi tanulmány és az annak alapján
összeállított eszköztár szolgál. A tanulmány átfogóan és rész-
letesen taglalja a nyomdaipar jelenlegi helyzetét, az eszköz-
tár pedig gyakorlati szinten jól alkalmazható összefoglalást
tartalmaz mind az iparági, mind a vállalati szintû javasla-
tokra. Recepteket azonban nem ad – merthogy olyanok nem

léteznek –, hanem ahhoz segít
hozzá, hogy minden egyes cég, és
cégen belül az egyes érdekcso-
portok (munkaadó, munkaválla-
ló) azt a saját megoldást találják
meg, amely valamennyi szereplô
szempontjából egyidejûleg a leg-
inkább optimális, ezen túlmenôen
pedig hathatós segítséget nyújt az
egyes cégek átszervezésének,
megújulásának sikeréhez. Mind-
két kiadvány természetesen ma-
gyar nyelven is megjelent, és
hozzáférhetô a szövetség belsô
honlapján. (Javaslom, hogy akit
érdekel, hívja ez ügyben a szövet-
séget – a fôszerk.)

Nos, Kelemen Vera e nemzetközi projekttel kapcsolatos tud-
nivalókat osztotta meg a hallgatósággal, illetve számolt be az
áprilisi workshop tapasztalatairól, amely alapján egyértelmûen
kijelenthetô, hogy az érdemi kommunikáció, a másik oldal
megértése alapfeltétele egy cég sikeres reorganizációjának, és
ez az, ami minden vállalat, és azon belül minden egyén saját jól
felfogott érdeke is. ➧
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A Szövetség anyagilag is segíti tagjait

XXXVII. Közgyûlés
Ahogy a bevezetôben említettem, a

kétnapos rendezvény második napján,
azaz május 25-én tartotta a tagság évi
rendes közgyûlését, amely a sorban
immár a XXXVII. 

A szokásos formaságokat – jegyzô-
könyvvezetô és -hitelesítôk megvá-
lasztása – követôen sor került a napi-
rendi pontok szerinti beszámolókra,
illetve a szavazásokra. Még mielôtt
azonban elkezdôdtek volna a beszá-
molók, a tagság tapssal köszöntötte az
újonnan belépôket. A Nyomda- és
Papíripari Szövetség ugyanis a tavalyi
évben három új taggal gyarapodott:
az Érdi Rózsa Nyomda, a Palatia
Nyomda, valamint a Papyrus Hungá-
ria Zrt. lépett be, és ezzel 82 vállalat-
ra bôvült a taglétszám.

Ezt követôen ténylegesen elkezdô-
dött a közgyûlés. Elsô napirendi pont-
ként a szövetség elôzô közgyûlése óta
eltelt idôszak tevékenységérôl szá-
molt be dr. Peller Katalin fôtitkár.
A szövetség igen sokféle tevékeny-
séggel – a tagvállalatain messze túl-
mutató módon – segíti a teljes ágazat
életét. Ilyen például a termékdíj kap-
csán megrendezésre került konferen-
cia és workshop, illetve a téma össze-
foglalójául kiadott könyv, a Print
Power és Two Sides nemzetközi kam-
pányokhoz való csatlakozás, a Pro
Typographia verseny megszervezése,
valamint az általuk megrendezett
gazdasági, illetve menedzserkonfe-
renciák, amelyek elônyeivel a nem
tagvállalatok is élhetnek. Az energia-
beszerzési társuláshoz való csatlako-
zás lehetôsége a tagvállalatoknak
adott, és noha kezd „beállni ez a pi-
ac”, még mindig nem kevés anyagi
elônyt jelent így beszerezni a szüksé-
ges elektromos- és földgáz-energiát.
A reorganizásiós projektben való

részvétel is tagsági
viszonyhoz kötött.
A „Magyar Nyom-
datermék” logójá-
nak használata szin-
tén csak a tagok
számára elérhetô,
és igen nagy elis-
merésnek örvend.
Jelenleg már 96
kiadó engedélyezi a
kiadványaikban,
könyveikben való
feltüntetést, ami azt
jelenti, hogy csak a
tavalyi évet tekintve
16 millió példány-
számban jelent meg
a logó. Ha a három
évvel ezelôtti bevezetésétôl kezdve
nézzük, akkor az össz-példányszám
meghaladja az 50 milliót. A szövetség
továbbra is szeretné elérni, hogy köz-
beszerzési pályázaton elônyt jelentsen
egy nyomdaipari cégnek, ha szövet-
ségi tag. Ez még nem valósult meg,
annyi azonban igen, hogy már elôírás:
magyar nyomdában kell elkészíteni a
pályázaton elnyert nyomdaterméket. 

A szövetség számos díjat – Magyar
Nyomdászatért, Pro Foederatio, Hess
András – is alapított, amelyek évrôl
évre átadásra kerülnek.

Tekintettel arra, hogy a szövetség
tagja az Európai Nyomdaipari Szö-
vetségnek, az Intergrafnak, a nemzet-
közi nyomdaipari életben is aktívan
vesz részt: tavaly például az Intergraf
elnökségi, valamint könyves szekció-
jának ülését is Budapesten rendezték.
Ezen felül pedig részt vett a IARIGAI
nemzetközi tudományos konferencia
hazánkban történô megszervezésében,
valamit fejenként 50 ezer forinttal tá-
mogatta a legutóbb Lisszabonban

megrendezésre
kerülô Fiatal
nyomdászok
konferenciára kiu-
tazó hazai „után-
pótlást”.

A szövetség szá-
mos kiadványt –
DM-levél, Print
Power hazai maga-
zinja, termékdíjról
szóló könyv – is
megjelentetett, vala-
mint igen jó és sta-
bil kapcsolatot ápol
mind a szakmai,
mind az országos
sajtóval. A szövet-
ség által a tagsága

felé nyújtott elônyök pénzben is – és
nem is kevésben – mérhetôk, hiszen a
tagság lényegesen kedvezôbb feltéte-
lek mellett jut az elôbbiekben felso-
roltakhoz, illetve számos esetben,
akik nem rendelkeznek tagsággal,
egyáltalán nem élhetnek bizonyos,
további kézzel fogható anyagi elônyt
biztosító lehetôségekkel.

A következô három beszámoló a
szövetség 2011-es évi pénzügyeivel
volt kapcsolatos, és természetesen
valamennyi tag már korábban írásban
is megkapta. Dr. Horváth Csaba
elnök beszámolójából kiderült, hogy
a szövetség gazdálkodása messzeme-
nôkig pozitív (az eredmény közel 8
millió forint), ám az is kétségtelen,
hogy bizonyos költségek elszámolása
áthúzódik az idei évre. Ezt követôen
ismertette a mérleget is, a tagság pe-
dig mindkét beszámolót elfogadta,
csakúgy, mint az ehhez kapcsolódó
könyvvizsgálói beszámolót, amely
rendben találta a szövetség gazdálko-
dását.
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Ezt követôen került sor a 2012-es
év pénzügyi tervének ismertetésére.
Nos, az elôterjesztés mintegy 12 mil-
lió forintos veszteséget irányzott elô,
ugyanis a szövetség elnöksége egy-
hangú szavazással úgy döntött,
hogy a szövetség az igen komoly
nehézségekkel küzdô tagvállalatai
számára egyszeri tagdíjelengedés-
sel, illetve egyszeri csökkentéssel
anyagi segítséget is nyújt.

Mivel a tagság megszavazta, mind-
ennek megvalósítása pedig a követ-
kezôképpen történik: a nyomdatagok
számára nem kerül kiszámlázásra a
harmadik negyedéves tagdíj, a be-
szállítói státuszú tagoknak pedig csak
ötven százalékot kell fizetniük erre az
idôszakra. A különbség azért van –
ahogy azt Gál Tamás, a Beta-Roll Zrt.
vezérigazgatója kérdésére az elnöki
válaszból megtudtuk –, mert eltérô
metódus alapján történik a tagdíjszá-

mítás, így a beszállítók eleve alacso-
nyabb összeget fizetnek. A javaslat
kapcsán Szilágyi Ákos, az Interpress
ügyvezetôje felvetette, hogy érdemes
lenne a tagdíjakat nem egyszeri ked-
vezménnyel, hanem általában csök-
kenteni, merthogy akkor esetleg több
nyomdaipari cég is csatlakozna. Az
elnök a válaszában elmondta, hogy
ezzel már kísérletezett a szövetség, de
érdemi eredményre nem vezetett.
„Gyakorlatilag a szövetség 82 tag-
vállalata, amelyek vállalják a tag-
díjfizetést is, viszi a vállán a teljes
hazai nyomdaipar ügyét” – fûzte
hozzá. (Ez bizony így van – a fô-
szerk.)

„A szövetség az elmúlt két év igen
eredményes gazdálkodásának köszön-
hetôen kifejezetten jól áll anyagilag,
amely tulajdonképpen a tagság pén-
ze, vagyona. Éppen ezért úgy gondol-
tuk, hogy most, amikor igen nehéz
anyagi helyzetbe került a nyomda-
ipar, és ezen belül szinte valamennyi
tagunk is, és jól jönne számukra némi
támogatás, a szövetség konkrét anya-
gi eszközzel segítsen. Ez is szimboli-
zálja, hogy a szövetség a tagokért
van” – érvelt a döntés helyessége
mellett dr. Horváth Csaba.

A tagság ilyetén való támogatása
5,7 millió forintjába kerül a szerve-
zetnek. Az idei évre tervezett 12 mil-
lió forintos veszteség további tételei
is olyan dolgokból állnak össze, ame-
lyek a teljes nyomdaipar ügyeire,
megsegítésére, támogatására fordí-
tódnak. Például a drupán kiállítóként
való részvételt 2 millió forinttal tá-
mogatta a szövetség, illetve a nemzet-
közi kampányokkal kapcsolatos teen-

dôk, amelyek a tagvállalatokon túl a
teljes hazai nyomdaipar érdekeit szol-
gálják, sem kevés anyagi ráfordítást
igényelnek, azzal együtt, hogy van rá
pályázati forrás is. 

Következô napirendi pontként az
Alapszabály módosítására került sor.
A tagság döntése értelmében alapve-
tôen három pontban módosult az
Alapszabály.

1./ A leglényegibb változás, hogy a
mandátumok ezek után nem 5, hanem
3 évre szólnak, amely tisztség – csak-
úgy, mint eddig – két, egymást köve-
tô teljes ciklusban is betölthetô.

2./ Pontosításra került a jelöltekkel
és jelöltállítással kapcsolatos szabá-
lyozás.

3./ A szövetség keretein belül ez-
idág meglehetôsen diszfunkcionális
jelleggel mûködô Etikai Bizottság
tevékenységét az érdemi mûködés
elôsegítése érdekében az elnökség
hatáskörébe rendelték.

További változás, hogy ezentúl a
papírszekció mindenkori titkára auto-
matikusan teljes jogú tagja az elnök-
ségnek is.

Ezzel véget is ért a közgyûlés, ám
a társaság még maradt, hiszen követ-
kezett a Hess András-díjak ünnepé-
lyes átadása. (Errôl – ahogy már je-
leztem – a következô lapszámunkban
számolunk be – a fôszerk.)

A szövetség közgyûlése kapcsán
annyit azonban még feltétlenül érde-
mes tudni, hogy a jövô évi, egyben
tisztújító közgyûlés is lesz. ■

A szövetség jelen rendezvényeinek
tudósítója: Ilona
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Az információdömpingben fókuszban a lényeg

DIGITALEXPO és SignExpo
Pár évvel ezelıtt még magam is azon
szkeptikusok közé tartoztam, akik némileg
megkérdôjelezték a regionális szakkiállítások
jelentôségét. Tévedtem. Éppen a korunkra
jellemzô elképesztô információrengeteg okán
nagyon is van létjogosultsága minden olyan
fórumnak, amely segít eligazodni ebben az
egyre hangosabb „információs zajban”. 
Az internet, a virtuális tér gyakorlatilag
korlátlan kiterjeszkedést tesz lehetôvé, és
emiatt nemcsak hatványozza, hanem 
a hatványnak is hatványára emeli azt az
információs áradatot, amely napi szinten éri
az embereket. Mindez ahhoz vezet – ahogy ezt
már korábban is megírtam –, hogy
gyakorlatilag információhiány lép fel, ugyanis
az érdemi tartam elvész a mennyiségben.
(Ismételten hangsúlyozom: nem kérdôjelezem
meg az internet számtalan elônyét, ezzel együtt
nem mindenre jó, amire azt gondoltuk, hogy
igen. Jó például célirányos információ gyors
begyûjtésére, és jószerint abszolút alkalmatlan
az újdonságok megismertetésére. Az idô
bizonyítja, hogy az internet, a virtuális tér nem
kiváltja az eddigi informális csatornákat,

hanem kiszélesíti azok körét.)  Kiss Zoltánnal, a DIGITALEXPO-t és SignExpo-t szervezô
Expositor Kft. kereskedelmi igazgatójával az immáron harmadszor megrendezésre kerülô
rendezvények kapcsán beszélgettem.

● 2008 ôszen került elsô alkalommal
megrendezésre a kiállítás, és gyakorlati-
lag ezzel egyidôben kezdôdött a gazda-
sági válság is, amely napjainkban is tart.
Gondolom, e tény messze nem könnyítet-
te – és könnyíti – a szervezés feladatát…

– Egy új kiállítást elindítani nem
könnyû feladat, de úgy gondoltuk, hogy
a világ a digitalizáció felé halad, és valós
igény lehet az ebben lévô lehetôségek
esszenciális bemutatására. 2008 ôszén
még nem érzékelte senki – legalábbis
Magyarországon – a válságot, vagy ha

igen, legfeljebb nagyon enyhén, és joggal
feltételezte, hogy átmeneti megingásról
van szó, így ebben a formában nem hát-
ráltatta a szervezést. A kiállítás tapaszta-
latai pedig igazolták feltevésünket, hogy
van érdeklôdés a téma iránt. 

● 2010-ben, amikor a második DIGI-
TALEXPO-ra került sor, viszont már nem
lehetett nem érzékelni a válságot.

– Ez így igaz, ám mivel az elôzô kiál-
lítás mind a kiállítók, mind a látogatók
tekintetében jószerint beváltotta a remé-
nyeket, a kedvezôtlen gazdasági körül-

mények ellenére tudtuk tartani a színvo-
nalat. Összességében mintegy 100 kiállí-
tó fogadta a valamivel több mint 4000 ér-
deklôdôt. Tudni kell azonban, hogy ha-
gyományosan több, egymáshoz kapcso-
lódó témakör – digitális nyomdai megol-
dások, a sign-világa és legutóbb a
GINNT – jelenik meg egy-egy alkalom-
mal, amelyek egyfajta komplexitást adva
segítik a látogatókat új piaci lehetôségek
megismeréséhez. 

● Az idei kiállításra is jellemzô ez a
fajta komplexitás?
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Hot-stamping fóliák, metál-, pigment-, hologram-,
scratch-, security- és textilfóliák,

kis és nagy fóliavágó és -tekercselô gépek,
3 colos dudavágó gépek forgalmazása 

Zemker Bt. – 6000 Kecskemét, Halasi út 29., 14-es raktár
Telefon/fax: 06-76/324-480, mobil: 06-30/602-4224

E-mail: zemker@t-online.hu

ZEMKER
A legjobb minôség a legjobb áron.

– Igen, sôt nagyon is! Ezúttal azonban
a nyomtatott csomagolóanyag „társult
be” a két alapkoncepció, azaz a digitális
megoldások és a sign mellé, illetve min-
denképpen teret szeretnénk adni a tradi-
cionális nyomtatási technológiák bemu-
tatásának is. Ellentmondásnak tûnhet,
hogy a DIGITALEXPO-n mennyire van
helye a tradicionális nyomtatásnak, de ez
az ellentmondás látszólagos, ugyanis ma
már egyértelmû, hogy a két technológia
szinergiát alkotva jelenti korunk nyomta-
tott kommunikációját. Azt gondolom,
rövid idôn belül nem lesz, mert nem
lehet olyan nyomdai szolgáltató, amely
ne rendelkezzen mindkét technológiával.
A nyomtatott csomagolás pedig egy
olyan területe az iparágnak, amelyben
komoly piaci potenciál van, tehát nagyon
is érdemes külön figyelmet fordítani rá.
Egyébként a Hungaropack csomagolási
verseny ünnepélyes díjátadójára is a
DIGITALEXPO-n kerül sor.

● Sokáig – és joggal – tartotta magát
az a nézet, hogy a drupa évében nem sza-
bad regionális szakmai kiállítást szervez-
ni. Ennek ellenére önök 2008-ban is így
tettek, és az idén sem történik másként…

– Azt kell, hogy mondjam, megdôlt e
nézet, sôt kifejezetten szerencsés az egy-
beesés. Egyrészt nagyon sokan vannak
azok, akik ilyen vagy olyan okoknál
fogva nem jutottak ki a drupára, és így
jól jön számukra, ha annak újdonságait,
trendjeit „elhozza”, bemutatja egy hazai
kiállítás. A másik ok, hogy abból az elké-
pesztô információmennyiségbôl, amely a
világ legnagyobb szakkiállítását jellemzi,
némi jó értelemben vett szûrés után – ha
tetszik: régióra szabva – azokkal az
újdonságokkal tud fókuszáltan találkoz-
ni, megismerkedni, amelyek valóban

relevánsak számára. A drupával való
egybeesés legfeljebb kiállítói oldalról
okozhat problémát, amennyiben az arra
való hivatkozással, nincs rá anyagi keret.
A költségcsökkentés valamennyi céget
jellemzi, ezzel együtt azt látjuk, hogy –
leszámítva egy-két régebbi kiállítónkat,
amelyeknél jelentôsen megváltoztak a
lehetôségek – érdeklôdés van a kiállítói
részvétel iránt. Ugyanakkor sokan hagy-
ják a jelentkezést az utolsó pillanatra,
abban a reményben, hogy akkor „last
minute”-árat kapnak. Nos, ez nálunk
nem így mûködik: mi azoknak adunk
kedvezményt, akik idôben jelzik a rész-
vételi szándékukat. Azt gondoljuk, ez így
tisztességes.

● Pár évvel ezelôtt sokan vélték úgy –
közöttük én is –, hogy az internet elterje-
désével, a virtuális tér kitágulásával oly
mértékben felgyorsult az információ-
áramlás, információhoz való jutás, amely
megkérdôjelezheti egy regionális szakmai
kiállítás létjogosultságát. Ma már messze
nem így gondolom…

– Az internetnek számtalan vitathatatlan
elônye van, például a kapcsolattartás terén
is. Ám magához a kapcsolat kialakításá-
hoz messze nem a legjobb fórum. Ennek
oka egyrészt a személytelenségében van,
másrészt abból fakad, hogy elképesztô
menynyiségû vonatkozó informális hal-
maz zúdul az emberekre a virtuális térbôl
nap mint nap. Egy kiállítás lehetôséget
teremt a személyes találkozókra, és külön
elônye, hogy nemcsak a saját, hanem a
versenytárs partnereivel is alkalmasint
megteremthetô a közvetlen kontaktus.

● A DIGITALEXPO, illetve SignExpo-
ra kétévente kerül sor, ám a köztes évek-
ben roadshow-t szerveznek a téma iránt
érdeklôdôk számára…

– „Ha a hegy nem megy
Mohamedhez, akkor”… mon-
dás jegyében vállalkoztunk a
roadshow megszervezésére,
mert gyakran találkoztunk
azzal, hogy ha helybe visszük
a kiállítást, akkor olyanok is eljönnek,
akik emiatt nem utaznának Budapestre
sem. A roadshow kísérôrendezvényeként
elôadások is elhangzanak, és ennek kap-
csán igen érdekesek a tapasztalatok. Az
egyes régiók között meglehetôsen nagy
eltérés mutatkozik abból a szempontból,
hogy mi az, ami nagyobb érdeklôdést
vált ki: volt olyan helyszín, ahol keve-
sebb ember hallgatta az egyébként na-
gyon érdekes elôadásokat, ám a kiállító-
térben igen nagy volt az érdeklôdés. És
persze ennek az ellenkezôje is megtör-
tént.

● Visszatérve a DIGITALEXPO-ra és
SignExpo-ra: tehát 2012. szeptember 19-
én nyitja kapuit, és 21-ig bezárólag várja
az érdeklôdôket a jól bevált helyszínen, a
budapesti Syma csarnokban.

– Így igaz, és nagyon remélem, hogy
az iparág minél szélesebb köre tiszteli
meg a kiállítást a látogatásával. Akik
egyébként elôzetesen regisztrálnak a
honlapunkon, azok számára ingyenes a
belépés. Azt gondolom, kár lenne
kihagyni, már csak azért is, hiszen az
újmédia erôteljes térhódítása miatt a
nyomtatott kommunikáció keresi helyét
ebben az átalakuló kommunikációs
világban, és hogy meg is találja, abban a
DIGITALEXPO és SignExpo egész biz-
tosan segítségre van, eligazításul szolgál,
arról meg nem is beszélve, hogy akár új
piaci lehetôségekhez is impulzust ad. ■
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Budapest Papír – Roadshow – Pécs

A Budapest Papír Kft. azon cégek kö-
zé tartozik, amelyek rendezvények szint-
jén is nagy hangsúlyt helyeznek a vevô-
ikkel való találkozásra. Számos, évrôl
évre visszatérô szakmai programjuk van,
igen sokféle hagyományt teremtettek.
Hogy mást ne említsünk: ÖKO Nap, Krea-
tív Klub, Roadshow. Ezek a rendezvé-
nyek túl azon, hogy erôsítik a partneri
kapcsolatot és igen hasznos, érdemi in-
formációval szolgálnak valamennyi részt-
vevô számára, minden esetben valami
különleges élménnyel is megajándékoz-
zák a meghívottakat. Nyugodtan kijelent-
hetjük tehát, hogy a különlegesség is a
Budapest Papír hagyományának része lett.

Természetesen nem volt ez másképp
legutóbbi roadshow-jukon sem, amely-

nek helyszíne
ezúttal a 2010-
ben Európa Kul-
turális Fôváro-
sának választott
Pécs volt.

A program a
Zsolnay Negyed-
ben, a felújított
Sikorski-házban
található Gyu-
gyi-gyûjtemény
megtekintésével
kezdôdött. Dr.
Gyugyi László,
az Amerikai
Egyesült Álla-
mokban élô mû-
gyûjtô gyûjte-
ményének min-

den darabja hosszú utat tett meg, míg
újra visszatalált szülôhelyére. Zsolnay
Vilmos egykor világhírû gyára ma már,
mint Pécs új, kulturális
városrésze fogadja örökbe
minden egyes hazatért
remekmûvét. A társaság egy
idegenvezetô kalauzolása
mellett ismerkedhetett meg
Zsolnay aranykorának leg-
szebb porcelánalkotásaival.

Ezt követôen a program a
negyedben található étte-
remben folytatódott, ahol
sor került a szakmai prezen-
tációkra is. A meghívottakat
Brandt Róbert területi veze-
tô, és Erdély Zsolt, a Buda-

pest Papír ügyvezetôje köszöntötte, majd
Posztós István, a könyvpapírok termék-
menedzsere és Murai Gabriella kreatív-
papír-termékmenedzser tartott egy-egy
elôadást az aktualitásokról. Dúl Barbara
marketingmenedzser pedig a cég marke-
tingaktivitásáról számolt be, és egyúttal
felkérte a jelenlévôket, hogy töltsenek ki
egy szakmai kérdésekbôl összeállított
totót, amelynek hibátlan megoldásáért
jutalom járt. A kis közjátékot követôen
Fédererné Gigor Csilla gazdasági igaz-
gató elôadása következett, aki a jelenlegi
gazdasági helyzetrôl és a jövôbeli kilátá-
sokról beszélt, a szakmai program utolsó
programpontjában pedig Erki Andrea
packaging termékmenedzser prezentá-
cióját hallgathatta meg a társaság.

A Roadshow befejezéseként – a ha-
gyományokhoz híven – egy remek vacso-
rára is vendégül látta partnereit a Buda-
pest Papír Kft. ■
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A tudatossá vált vásárló „elcsábítása”

STI Petôfi Nyomda – POS és display szakmai nap
A Petôfi Nyomda 2007

óta tagja az STI Groupnak.
Az 1840-ben alapított cég
– noha a múltban meglehe-
tôsen változatos profilt
tudhatott magáénak – az
elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetôen napjainkra a
régió legnagyobb csoma-
golóanyag-gyártójává vált.
Tevékenysége alapvetôen
négy divízióba sorolható:
hajtogatott karton- és hul-
lámkarton dobozok gyár-
tása, display- és POS-
megoldások, tekercses ön-
tapadó címék gyártása,
valamint szolgáltatás.
Maga az STI Group össze-
sen 14 gyártóüzemmel
rendelkezik, amelyek Né-
metországban, Ausztráliában, a Cseh
Köztársaságban, Magyarországon, Len-
gyelországban, Romániában és az Egye-
sült Királyságban találhatók, és 2011-ben
összesen 320 millió euró forgalmat ért el,
amelynek fele a display üzletágból szár-
mazott. Az anyavállalat az éves bevételé-
nek átlag nyolc százalékát befektetésre,
új termelési technológiák kifejlesztésére,
illetve a gyártókapacitás fejlesztésére
fordítja. 

Az STI Petôfi Nyomda hagyományai
közé tartozik, hogy a különbözô tevé-
kenységükben érintett partneri kör szá-
mára idôrôl idôre szakmai napot szervez-
zenek. Ezek a szakmai napok természe-
tesen azt hivatottak szolgálni, hogy még
inkább felhívják a figyelmet mindazon
lehetôségekre, amelyekkel a partnereik
rendelkezésére állnak. Sôt, ezen túlme-
nôen, olyan ismereteket, kutatási ered-
ményeket és innovációkat is megoszta-
nak a meghívottakkal, amelyek az adott
partneri kör üzletmenetét erôsíti/erôsít-
heti. Nos, e „piacom piacának erôsítése,
egyben a saját piacomat erôsíti” alap-
igazságának jegyében került sor 2012.
május 11-én szakmai napjukra, amely
ezúttal a POS-, illetve display témakört
helyezte a középpontba.

A meghívott vendége-
ket Kolozsvári György,
értékesítési igazgató
üdvözölte, majd ismer-
tette a programot. 

Elsôként Fábián End-
re ügyvezetô igazgató
tartott egy rövid elô-
adást, amelyben – egye-
bek mellett – a követke-
zôket mondta: „Az STI
csoport szinten Európa
vezetô display-gyártója,
és ezen belül a Petôfi
Nyomda egyre elôkelôbb
pozíciót tölt be. Az idei
évben az ez idáig önálló
cégként mûködô buda-
pesti display-üzemünket összevontuk a
kecskeméti telephellyel, ezáltal nemcsak
optimálisabbá, hatékonyabbá vált a
gyártás, hanem hang- és fajsúlyosabb
piaci jelenlétre is szert tettünk. A jelenle-
gi válsághelyzetben – amely még mindig
jellemzi a gazdaságot, és a szakértôk sem
tudják, mikor és mi lesz a kimenete – az
egyes cégek marketingköltése jelentôsen
szûkül, tehát mint e terület beszállítói,
feladatunknak érezzük, hogy segítsük en-
nek az összegnek a lehetô leghatéko-

nyabb felhasználását. A
cél az, hogy a gyártók
minél többet adjanak el
termékeikbôl, a mi dol-
gunk pedig, hogy ennek
megvalósításában kreatív
partnerek legyünk. A bu-
dapesti és a kecskeméti
üzemek integrációja lehe-
tôvé teszi, hogy mind a
nagy, mind a kis példány-
számú display-gyártás
egy nagyüzemi támoga-
tottság mellett valósuljon
meg. Ez a gyakorlatban
azt is jelenti, hogy a tevé-
kenységünk a legalacso-
nyabb költségszerkezet
mellett történik, ez pedig
kedvezô hatással van az
általunk gyártott termé-
kek árszintjére is. Azon-
ban még nem vagyunk
teljes mértékben túl az új
mûködési struktúra kiala-
kításán, hiszen még na-
gyon sok fejlesztés vár-
ható mind az értékesítés,
mind a technológia szint-
jén, és ezek tovább eme-
lik az általunk kínált ter-
mékek, illetve szolgálta-
tások színvonalát az
egészen kis, pár darabos
példányszámtól kezdôdô-
en a nagy, akár többezres
sorozatokig. A vevôinkkel
együtt szeretnénk növe-
kedni, és mi hosszú távon
bízunk az InStore-megol-

dásokban”. 
Ezt követôen kerültek sorra a szakmai

elôadások, majd következett az üzemlá-
togatás. Az STI Petôfi Nyomda azonban
nemcsak szakmai programról gondosko-
dott, hanem a meghívottakat egy remek
ebédre, és némi ebédutáni lazításra, be-
szélgetésre, kikapcsolódásra is vendégül
látta, amelynek helyszínéül a Kecskeméti
Élményfürdô és Sportuszoda szolgált. ➧
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Kolozsvári György
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Az FMCG piac magyarországi trendjei
Mile Gabriella, ACNielsen Piackutató Kft.

Mile Gabriella, az ACNiel-
sen Piackutató Kft. ügyfélkap-
csolati vezetôje, egy igen érde-
kes és tanulságos felmérés
eredményét, illetve az ennek
alapján javasolt stratégiai meg-
oldásokat, lehetôségeket is-
mertette a jelenlévôkkel. A fel-
mérés a hazai FMCG (napi fo-
gyasztási cikk gyártói) piacát,
azaz a fogyasztói szokásokat
térképezte fel, és ennek alapján
több sarkalatos tényt is megál-
lapított. Egyrészt a vásárlók

bizalmi indexének csökkenése ugyan már megállni látszik, de
Magyarországot tekintve még mindig nagyon alacsony. A hazai
piac 2011-ben – annak ellenére, hogy az árak növekedtek –
másfél százalékot csökkent. A vásárlók sokkal tudatosabbá vál-
tak: 68 százalékuk olcsóbb termék mellett dönt, és minden té-
ren sokkal erôteljesebben törekszenek a költségeik csökkenté-
sére. Ezzel együtt: a hazai lakosság fele rendelkezik megtaka-
rított pénzzel. 

A napi fogyasztási cikkek gyártóinak pedig célja,
hogy ezt az összeget, illetve ennek legalább bizonyos
részét az általuk kínált termékre költsék a vevôk. Hogy ezt
miként lehet elérni, ebben tud hathatós segítséget nyújtani az
STI Petôfi Nyomda, ugyanis – ahogy a felmérés is kimutatta –
a tudatossá vált vásárlót is el lehet „csábítani”, és ebben kie-
melkedô szerepet játszik az eladáshelyi ösztönzés, az eladás-
helyi reklámeszközök. Teljesen mindegy, hogy hol és mekkora
üzletben kerülnek elhelyezésre ezek a POS-, illetve display-
megoldások, a vásárlók 75 százalékának döntésére befolyással
bírnak. Az élelmiszerek 41, a vegyi áruk 45, a sörök 60 száza-
léka valamifajta promócióban kerül értékesítésre. Ugyanakkor
az is tény, hogy igen nagy az úgynevezett „promóciós zaj”,
tehát a fogyasztói szokások alapos feltérképezését követôen
nagyon innovatív, jól összeválogatott, pontos és egzakt üzenetet
hordozó InStore-mixet kell kialakítani a kívánt hatás elérése
érdekében. És ennek az InStore-mixnek meghatározó eleme a
display, illetve más POS-eszköz is, hiszen szinergiát alkotva az
egyéb – például tévé- vagy rádióreklám, szórólap stb. – promó-
ciós lehetôségekkel és csatornákkal, valóban „elkapja, elcsábít-
ja” még a tudatos vásárlót is. ➧
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Az ötlettôl a megoldásig alaPOSan
Bognár Gergely, STI Petôfi Nyomda Kft.
Mészáros Andrea, Heineken Magyarország Sörgyárak Zrt.

A következô elôadás egyrészt az elmélet, másrészt
egy esettanulmány alapján a gyakorlat felôl bizonyította
a POS-eszközök hatékonyságát. Bognár Gergely, az STI
Petôfi Nyomda display üzletágának értékesítési csoport-
vezetôje igen lendületes és szuggesztív prezentációját
négy téma köré építette fel. Röviden bemutatta magát az
STI Groupot, illetve a Petôfi Nyomdát, beszélt a módo-
sult fogyasztói szokásokról, végezetül pedig bemutatta,
miként és hányféle eszközt, POS-megoldást kínál a cég
partnereik eladásának ösztönzésére. Ezt követôen Mé-
száros Andrea, a Heineken Magyarország Sörgyárak
Zrt. kiskereskedelmi üzletágának marketingvezetôje is-
mertette a hallgatósággal azt a nagy sikerû karácsonyi
kampányukat, amelyet az STI-vel együttmûködve való-
sítottak meg, és amely rekordeladást eredményezett. 

Nos, Bognár Gergely a megváltozott vásárlói szoká-
sok kapcsán elsôsorban arra hívta fel a jelenlévôk fi-
gyelmét, hogy noha a fogyasztók valóban tudatosabbá
váltak, és jószerint listával a kézben vásárolnak, ezzel
együtt, hogy adott termékféleségbôl melyik gyártóét

veszik meg, azt 55 százalékban a boltban döntik el. „Míg a polcon tartott termékeknek mindössze 25
százalékát veszik észre a vásárlók, a displayen elhelyezett áruk 100 százalékát” – mutatott rá a tényre
az elôadó, majd így folytatta: „A display kitûnôen alkalmas arra, hogy kiemelje a »sorból« a termé-
ket, rávezesse a figyelmet”. Ezt követôen részletesen bemutatta, milyen display-megoldásokban lehet
és érdemes gondolkodni, illetve milyen egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatással – grafikai tervezés,
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terhelhetôségi számítások, logisztika stb. – állnak partne-
reik rendelkezésére. Az STI Group kínálatában a display-
POS megoldások sokaságából lehet választani, csakhogy
néhány példát említsek: variálható, állítható, statikus, for-
gó, világítós, meghökkentô, termékformájú, illatos, moz-
góképes (El Sign), papír-, karton-, mûanyag- vagy fémala-
pú stb. És mindezek persze különféle méretben rendel-
hetôk.

Az elôadó arra is felhívta azonban a jelenlévôk figyel-
mét, hogy a legköltséghatékonyabb megvalósítás érdeké-
ben, mindig nagyon alaposan meg kell fontolni a „hova,
mire, mit” kérdéskört. A választék igen széles, és az STI
Petôfi Nyomda abban is messzemenôkig partner, hogy a
lehetô legjobb megoldás mellett születhessen a döntés.

Éppen e partnerségre példa a Heineken karácsonyi
kampánya, ahol a két cég szoros együttmûködésébôl, köl-
csönös „ötletelésébôl” olyan POS-megoldások születtek,
amelyek jelentôsen hozzájárultak az eladás mértékének
fokozásához. De megemlíthetjük a Heineken új terméké-
nek, a Strongbow Gold cider gyors és kedvezô piaci fo-
gadtatását is, amely nem kismértékben köszönhetô a krea-
tív kampány részeként kifejlesztett POS-display megol-
dásnak. „Az STI Petôfi Nyomda innovatív partner az
innovációkban” – összegezte véleményét az együttmûkö-
dés kapcsán Mészáros Andrea, a Heineken marketingve-
zetôje. ➧

Nemzetközi POP-trendek a POPAI szemüvegén át
Havasiné Kátai Ildikó, POPAI Magyarország Egyesület

Havasiné
Kátai Ildi-
kó, a POPAI
Magyaror-
szág Egyesü-
let fôtitkára
elôadásában
részben át-
tekintette a
nemzetközi
és a hazai
POPAI tör-
ténetét,
részben pe-
dig beszá-
molt az új

trendekrôl. Az Amerikában létrejött
POPAI gyökere immáron 76 évre
nyúlik vissza, és elsô megjelenése
egy dohányáruda elé kitett életnagy-
ságú indián figura volt, amely a „füs-
tölni valóra” hívta fel a figyelmet.
Késôbb e figura lett a POPAI „Oscar-
díja” is. A hazai szervezet 2007-ben
alakult és természetesen tagja a nem-
zetközi POPAI-nak, amely 19 irodá-
val, 45 országot képviselve, több
mint 1700 taggal mûködik világszer-
te. Elsôsorban a vásárláshelyi mar-
keting-kommunikáció, az eladáshelyi
tevékenységek hatékonyságának

megértése, növelése, az iparág fej-
lesztése érdekében dolgozik az egye-
sület. A POPAI összehozza a kereske-
delmi partnereket a beszállítókkal és
az általuk megbízott POP gyártókkal,
kiegészítve körüket a szolgáltató cé-
gekkel, mint például a kutatókkal,
médiával és további szakmai körök-
kel. Céljuk, hogy nagyobb bevételek-
hez juttassák a tagokat, és azok cégeit
a felsôfokú InStore „harcmûvészet”
átadása révén, illetve, hogy mindnyá-
juk számára jobban megtérüljenek a
bolti aktivitásokra költött befekteté-
sek. Ennek érdekében számos konfe-
renciát rendeznek, valamint rendsze-
res idôközönként csak azért találkoz-
nak, hogy megosszák egymással tu-
dásukat, tapasztalataikat.

Természetesen ennek a szakmának
is vannak saját kiállításai, amelyek
pontos eligazításul szolgálnak az új
trendek és lehetôségek között. A fô-
titkárasszony a legutóbbi, Párizsban
megrendezésre került kiállítás kap-
csán elmondta, hogy ez a rendezvény
is a legattraktívabb megoldások soka-
ságát vonultatta fel. A különféle POP-
megoldások valóban „fûtenek, zenél-
nek, világítanak”, illetve szó szerint
illatoznak is, ugyanis ez jelenti most

a legnagyobb újdonságot. „Mindennek
saját illata van! És ez nemcsak egy
adott termékre vonatkozhat, hanem
akár magára az elárusító helyre is” –
számolt be Kátai Ildikó. 

További tapasztalat, hogy a tartós –
mûanyag, fém stb. – kivitelezésû dis-
play-k iránt erôteljesebben növekszik
az igény, de a klasszikus, azaz a rela-
tíve rövidebb idôtartamra szólóknak
azért továbbra is van létjogosultsága.

A POPAI nemzetközi és hazai
szinten is igyekszik összefogni a
POP-ban érdekelt cégek körét, hiszen
ezáltal a tagok számos olyan informá-
cióhoz, tudáshoz és tapasztalathoz
juthatnak, amelyek nagymértékben
segítik piaci pozíciójuk megtartását,
erôsítését. A fôtitkárasszony biztatott
is minden jelenlévôt a csatlakozásra.
A hazai egyesület tagjai között egyéb-
ként már jelenleg is számos olyan cé-
get találhatunk – például az STI Petô-
fi Nyomda, a Metro, a Heineken, a
MekkoraPrint stb. –, amelyek megha-
tározó szereplôi e területnek. ■

Az STI Petôfi Nyomda rendezvényérôl
tudósított: Ilona
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Jól kifôzték…
Europapier Hungária – Arctic Paper közös szakmai nap

Az Europapier Hungária és az Arctic
Paper magyarországi képviselete, a Polo
Kft. közös szakmai – valamint nem szak-
mai – programra invitálta partnereit.

A 2012. május 23-án tartott rendez-
vény helyszíne a budapesti Kuktaparty
Fôzôiskola volt, és ez rögtön sejtetni
engedte, hogy a program nem szakmai
része a fôzés, és természetesen az evés
körül fog zajlani. Ám mielôtt a társaság
belevetette volna magát a gasztronómiá-
val kapcsolatos többszintû élvezetekbe,
elôször a szakmai programra került sor.

A meghívást elfogadó közel 40 cég
képviselôjét elsôként Schuck Tímea, az
Europapier Hungária ügyvezetôje kö-
szöntötte röviden, majd átadta a szót
Simor Nicolette-nek, az
Arctic Paper hazai kép-
viseletét ellátó Polo Ke-
reskedelmi Kft. ügyve-
zetôjének, aki szintén
nem szaporította a szót,
hanem máris a lényegre
térve felkérte kolléganô-
jét, Varga Katalint,
hogy tartsa meg elôadá-
sát. A szakmai nap apro-
pójául egyébként a jól
ismert és széles körben
kedvelt Munken papí-
rok, valamint az  Arctic
Volume termékcsalád
tulajdonságainak, elô-
nyeinek bemutatása
szolgált. 

Varga Katalin elôadása elsô harmadá-
ban részletesen bemutatta a svéd Arctic
Paper csoportot, amely Európában a má-
sodik legnagyobb könyvpapírgyártó, és
egyúttal egyike a legjobb minôségû gra-
fikai papírok gyártóinak a kontinensen. A
csoport 4 papírgyárral rendelkezik,
amelybôl kettô Svédországban (Munke-
dals, Grycksbo) egy-egy pedig Lengyel-
országban (Kostrzyn), illetve Németor-
szágban (Mochenwangen) található. A
céghez 15 képviseleti iroda is tartozik
Európa-szerte. 2009 októbere óta az Arc-
tic Paper csoportot a varsói tôzsdén jegy-
zik. A cég központja Lengyelországban,
Poznañban található, fiókirodája pedig

Svédországban, Göte-
borgban van. A csoport
teljes éves gyártási ka-
pacitása 810 000 tonna,
alkalmazottainak száma
pedig körülbelül 1650
fô. Ezt követôen az elô-
adó részletesen is bemu-
tatta az Arctic Paper
csoport papírgyárait,
amelyek közül a Mun-
kedals-i gyárat több
mint 100 éve, 1871-ben
alapították, és Svédor-
szág nyugati partjának
gyönyörû környezetében
fekszik. Ebben a gyár-

ban készülnek a Munken márkanéven jól
ismert volumenizált könyvpapírok (fa-
mentes és fatartalmú egyaránt), valamint
a famentes designpapírok. A Munkedals-
i gyárról azt is érdemes
tudni, hogy a világ egyik
legkörnyezetbarátabb
papírgyára, és gyönyörû,
növény- valamint állat-
világgal gazdag parkjába
található a környezetvé-
delmi központ. A másik
svédországi gyárat, a
Grycksbo-it 1740-ben ala-
pították, a Dalecarlia tar-
tományban található, ha-
gyományosan papírgyár-

tással foglalkozó régióban.
Ebben a gyárban készülnek a
famentes mázolt papírok, a
két termékcsalád neve: G-
Print és Arctic. A csoport
harmadik tagja az 1950-ben
alapított lengyel Kostrzyn S.
A., ahol az Arctic Paper
Amber néven ismert ofszet
papírjai készülnek. A német-
országi Arctic Paper
Mochenwangen GmbH,
fatartalmú, volumenizált
könyvpapírokat gyárt, ame-
lyek Pamo márkanéven ke-
rülnek forgalmazásra. 

Varga Katalin elôadása
következô részében elsôsor-

ban azon papírféleségek elônyeire hívta
fel a figyelmet, amelyek az Europapier
Hungária kínálatában is megtalálhatók.
Ilyen például a Munken márka, amelyet
két fô szegmensre lehet osztani: prémium
minôségû könyvpapírok, illetve prémium
minôségû, mázolatlan „Design papírok”.
A Munken Európa-szerte az egyik legis-
mertebb papírmárka, ami – egyebek mel-
lett – annak is köszönhetô, hogy a lehetô
legjobb nyomtatási eredménnyel rendel-
kezik, ugyanakkor környezetbarát. A
könyvpapírok fehér- és krémszínben,
többféle grammsúlyban kaphatók. A
Munken design-papírok, amely két éve
kiegészültek a Munken Rough-al pedig
háromféle – hófehér, törtfehér és krém
árnyalatú – színben hozzáférhetôk. Kö-
zös jellemzôjük az ide tartozó papírok-
nak, hogy egyedülálló minôséggel, meg-
jelenéssel rendelkeznek, s egyúttal köl-

Schuck Tímea Simor Nicolette

Varga Katalin
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M.

csönzik azoknak a termékeknek, amelyek
erre készülnek. Nem véletlen, hogy
olyan igényes cégek, mint az Armani, a
Chanel, a Kenzo, a Louis Vuitton, a
L’oreal stb. a Munken Premium & De-
sign papírjait használják kreatív megje-
lenésükhöz. Természetesen az összes
Munken papír rendelkezik FSC és PEFC
tanúsítvánnyal.

A bemutatásra került másik termék-
csoport az Arctic volt, amely egy famen-
tes, mázolt papír, ami egyedülálló termé-
szetes érzetet kölcsönöz a kiadványok-
nak, ugyanakkor páratlan reprodukciós
képességekkel bír. Az Arctic sorozatba
tartozik az Arctic Volume is. Az elôadó
külön kitérve a javasolt felhasználások
ismertetésére, részletesen bemutatta az
egyes típusokat, amelyek a következôk: 

1./ Az Arctic Volume High-
White, amely a piac legfehé-
rebb volumenizált mázolt pa-
pírja, és magas fehérségének
köszönhetôen ideális a kont-
rasztok megjelenítésében.

2./ A természetes fehérségû
Arctic Volume White, amelyet
elsôsorban igényes kiadói és
kreatív munkákhoz kínálnak. 

3./ Az Arctic Volume Ivory,
amely kiváló olvashatóságot
tesz lehetôvé, továbbá OBA
optikai fehérítômentes. Az új
termékcsalád 90–300 gr/m2

súlytartományban kapható, és

multifunkcionális nyomtatási tulajdonsá-
gokkal rendelkezik: azaz ofszet-, flexó-,
valamint különbözô digitális nyomtatá-
sokra és preprint nyomtatásra egyaránt
alkalmas. Az Arctic Volume White FSC
és PEFC tanúsítvánnyal, az Arctic Volu-
me HighWhite és Arctic Volume Ivory
FSC tanúsítvánnyal rendelkezik.

Mielôtt az elôadó rátért volna elôadá-
sának utolsó harmadára, nem állta meg,
hogy ne hívja fel a jelenlévôk figyelmét
az általuk kínált Amber Graphic termék-
családra, amely – ahogy fogalmazott – „a
nyomdász legjobb barátja”. Az Amber
Graphic egy igen kitûnô ofszetpapír-csa-
lád, és széles – 60–400 g/m2 – gramm-
súlytartományban kapható. Megbízható,
állandó minôség, és nagyon jó nyomtat-
hatósági és futtathatósági tulajdonságok

jellemzik. Savmentes, emiatt erôsebb pa-
pír, és ez jobb öregedésállóságot biztosít.
A fehérsége kiváló, és ennek köszönhe-
tôen kitûnôen alkalmas négyszíncolor
nyomtatására. E rövid kitérôt követôen
elôadása hátralévô részében Varga Ka-
talin egyrészt bemutatta az Arctic Paper
szolgáltatásait – például webes minta-
bolt, ingyenes ICC-profil, részletes és
ingyenes technikai információ, illetve
segítségnyújtás stb. –, másrészt felhívta a
figyelmet rövidesen megjelenô kiadvá-
nyukra, a Munken kézikönyvre.

A Munken kézikönyv egy elképesztô-
en hasznos segédlet a nyomdászok szá-
mára, hiszen a négy fejezet – papír, rep-
ro, nyomtatás, utómunkák – részletes és
érdemi segítséget nyújt a mázolatlan pa-
pírok nyomtatásához.

Ezzel véget is ért az Euro-
papier Hungária és az Arctic
Paper közös rendezvényének
szakmai része, következhettek
a cikkünk elején már emlege-
tett többszintû gasztronómia
élvezetek. Ennek során a tár-
saság a svéd és a modern
konyha elemeinek ötvözésével
nemcsak elkészítette az éte-
leket, hanem amit fôzött, azt
meg is ette. Ráadásul, igen
ízlett neki… ■

Ilona
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Kellemes és kellemetlen piaci magatartások, és egyéb piaci
tapasztalatok

Plastdurker

● Az teljesen természetes, hogy piaci verseny van. Kétségte-
len, hogy a gazdasági válság jelentôsen felfokozta az azonos
tevékenységgel foglalkozó cégek közötti versenyt, hiszen az
iparág valamennyi szereplôje – legyen beszállító vagy gyártó –
szûkülô piaccal néz szembe. Az, hogy a versenytársak közül
melyik, mikor és mivel kínálja meg a piacot, történhet bevett
üzleti szokások, például akciók, átmeneti kedvezmények, érték-
növelt kiszolgálás stb. mentén, de olykor bizony elôfordulhat –
finoman fogalmazva is – „galád” megnyilvánulás a konkuren-
cia felôl… S míg az elsô módszer természetes velejárója az
üzleti életnek, a második eljárás mélységesen nem az. A Plast-
durker életét pedig éppen ez utóbbi megnyilvánulás keseríti
meg mostanában különösen…

– Sajnos ez így van. A történet gyökere egy jó pár évvel
ezelôtt lezajlott cégátalakuláshoz, -szétváláshoz nyúlik vissza,
amelynek során kiválva az elôzô vállalkozásból, megalakult a
Plastdurker. Noha bármennyire szerettem volna zökkenômen-
tesen lebonyolítani a külön cégben való mûködést, az ügy többi
szereplôjének magatartása miatt végül is bírósági ügy lett

belôle, amely egész konkrétan a védjegy használatát érintette. 
● Értem, de ez – tulajdonképpen – a két cég belsô ügye…
– Elméletileg az kellene, hogy legyen, de nem az! Ez a kon-

kurens cég ugyanis figyelmen kívül hagyva, hogy a Plastdurker
Kft. jogerôs bírói ítélet alapján jogosult egy védjegy használa-
tára, megalapozatlan feljelentést tett a rendôrségen a tevékeny-
ségünkkel kapcsolatban, és elérte, hogy a rendôrség a mi ügy-
feleinket tájékoztassa a nyomozásról. Nyilvánvaló, hogy a ve-
vôk egy rendôrségi átirat kézhezvételekor megijednek, és igye-
keznek elhatárolódni az eljárásban érintett cégtôl, ez esetben
tôlünk. Tehát a konkurenciánk egy ellenünk történt alaptalan
feljelentéssel piaci elônyhöz jut. Természetesen mi bizonyítani
tudjuk, hogy a Plastdurker tevékenysége mindig és mindenben
jogszerû, és csak olyan védjegyet használ, amely részben saját
szellemi terméke, részben pedig olyat, amelynek használatára
jogerôs bírósági ítélet hatalmazta fel. Ezzel együtt, magyaráz-
kodásra kényszerülünk, pedig – és ez bírói ítélet alapján is ki-
mondatott – nincs miért. Ezúton is szeretném megnyugtatni
valamennyi kedves vevônket, hogy az általunk forgalmazott

Az Avar Judit nevével fémjelzett Plastdurker igen régi és jól
ismert beszállítója a ragasztással, fóliázással foglalkozó
nyomdáknak, kötészeteknek, felületnemesítôknek.
Az alapvetôen két lábon álló, azaz két termékkört – ragasztók
és fóliák – forgalmazó cég üzletmenetében hol az egyik, hol
a másik termékcsoport iránt mutatkozik nagyobb érdeklôdés,
ami egyrészt annak köszönhetô, hogy partnereik portfóliója
miként alakul, vagyis milyen szolgáltatás iránt van nagyobb
kereslet. Másrészt pedig kétségtelenül annak is, hogy
a versenytársak mivel rukkolnak elô, azaz melyikük, mikor és
mivel kínálja meg a piacot. További befolyásoló tényezô, hogy
nemzetközi szinten miként alakul a piac, illetve milyen
átrendezôdések történnek. Olykor kellemes, olykor több mint
kellemetlen meglepetésekkel kell szembenézni.
Avar Judittal elsôsorban e kellemes és kellemetlen piaci
magatartásokról, valamint egyéb piaci tapasztalatokról
beszélgettünk.
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termékek jó minôségûek (az említett konkurens cég
természetesen ezt is ócsárolni szokta), és az általunk
használt védjegyeket társaságunk jogszerûen használja.

● Reménykedjünk abban, hogy az önök üzleti maga-
tartása a vevôik felé, valamint a Plastdurker által kínált
termékek és szolgáltatások minôsége elégséges bizonyí-
tékul szolgált és szolgál a vádak ellen.

– Amikor szembesültünk a konkurencia ilyetén táma-
dásával, elôször szinte lebénultunk, hiszen ez egy telje-
sen képtelen helyzet. A „normális” üzleti versenyre az
ember felkészült, és megvannak rá az üzleti életben
elfogadott és tisztességesnek minôsülô válaszok. Azután
felocsúdva az elsô sokkból, elkezdtük felhívni a vevôin-
ket, és – hála istennek – szinte mindegyikük megértéssel
fogadta a helyzetet. Úgy tûnik – ha természetesen nem
is örültek annak, hogy belekeverték ôket ebbe a szituá-
cióba –, alapjaiban nem ingatta meg partnereink bizal-
mát irányunkba. És ezt köszönöm is nekik.

● Ha már a vevôknél tartunk: kellemes és kellemetlen
tapasztalatok? Forgalom, fizetési készség, képesség…

– Azt kell, hogy mondjam, a 2011-es év forgalmára
igazán nem lehet panaszunk, mert noha csökkent a
vevôszámunk, nagyobb bevételt realizáltunk. És ez nem
áremelésnek köszönhetô. A tapasztalat azt mutatja, hogy
minden bizonnyal tovább már nem szûkül a piac, kezd
beállni. Talán vége a recessziónak, ha még nem is indult
el felfelé a gazdaság. Az átlagos minôségû fóliák terüle-
tén ugyan stagnált a forgalmunk, viszont a különleges
fóliák felé megindult egy erôteljesebb kereslet. Ez azt
mutatja, hogy a véghasználók a fogyasztóért folytatott
versengésben miatt törekednek a „a tömegbôl való
kitûnésre”.

Ragasztók: diszperziós ragasztók terén új termékkel
jelentünk meg a csomagolósok felé, ami nagy sikert ara-
tott, és ebben az évben is emelkedik az érdeklôdés, mind
a vevôk számát, mind a mennyiséget illetôen. Mindezt a
kellemes tapasztalatok kategóriájába sorolom.

Kellemesnek induló, ám kellemetlenné váló viszont a
vevôk fizetési hajlandósága, amely hol készségen, hol
képességen múlik. 2011-ben kezdett normalizálódni a
számlák fizetésének üteme, aztán elakadt, és most újra
rosszabbodott. Ez arra kényszerít bennünket, hogy
mindazokat, akik nem a megállapodott határidôre fizet-
nek, kizárólag készpénz ellenében szolgáljuk ki. A kész-
pénzes fizetés egyébként mindenki számára kedvez-
ménnyel jár. 

Ismét kellemes kategória, hogy az idei év elsô harma-
dában az mutatkozik, hogy tudjuk tartani a tavalyi for-
galmat, sôt mivel jártam kint a drupán, minden bizony-
nyal bôvülni fog a Plastdurker palettája.

● Lehet ennél konkrétabban is?
– Noha vannak már megállapodásaink, várjuk meg a

hazai tesztek eredményeit, hiszen az a legfontosabb,
hogy a magyar nyomdaipari cégek hogyan fognak
vélekedni róla. Az ô szavuk ugyanis a döntô. ■

Ilona

A drupa 2012 legfontosabb jelzé-
se: a nyomtatásnak vannak lehetôsé-
gei, és a szektor erôteljes beruházója
saját jövôjének. Ez a tendencia már
látható volt a kiállítás félidejében és a kiállítók
számos üzletkötésrôl számoltak be a világ min-
den tájáról. A befektetési hajlandóság töretle-
nül folytatódott a kereskedelmi vásár második

felében is. Tegyük hozzá ehhez azt a tényt is, amely szerint a szakem-
berek kiemelik a beruházók gazdagságát és az egész spektrumban
megjelenô piacorientált megoldásokat. „Itt, Düsseldorfban üzleteket
kötöttek, és irányokat jelöltek ki a szektor jövôjét illetôen” – mondta
– egyebek mellett – Bernhard Schreier, a drupa 2012 és a Heidelberg
Druckmaschinen AG vezetô testületének elnöke, amikor összegezte a
drupa 2012 eredményességét.

A drupára több mint 130 országból 314 500 szakember látogatott
el. Kétségtelen, 75500-zal kevesebben, mint 2008-ban. „Ez a csökke-
nés nem volt meglepetés számunkra, illetve a szektor egészét sem lep-
te meg. Egyedül Németországban a nyomdaiparban mintegy 3900
munkahely szûnt meg, ami több mint 61000 alkalmazott elvesztésével
járt együtt 2000 és 2011 között. Ugyanebben az idôszakban 7700
munkahely zárt be az Egyesült Államokban” – magyarázta Werner
Matthias Dornscheidt, a Messe Düsseldorf elnök-ügyvezetôje, majd
így folytatta: „E visszaesés fényében nem meglepô, hogy kevesebb lá-
togató jött el a drupa 2012-re. Mégis – és ez a legfontosabb – a vevôk
többé nem nagy létszámú delegációként vagy vállalati csoportos uta-
zás keretében érkeznek a drupára. Inkább a csúcsmenedzserek utaz-
nak Düsseldorfba, ami azt mutatja, hogy a drupa a döntéshozók ke-
reskedelmi vására lett, a vásár pedig az üzletet szolgálja”.

„A drupa kulcsfontosságú impulzusokat adott ebben, a szektor szá-
mára mostoha légkörben. És ez optimizmussal tölt el bennünket, re-
mélhetô, hogy fokozatosan túljutunk a piacokon tapasztalható beru-
házási visszaesés szakaszán” – fejtette ki dr. Markus Hewering, a
VDMA (Német Mérnökszövetség) keretein belül mûködô Papír és
Technológiai Szövetség menedzserigazgatója. „Számos megrendelés
született a vásár során. Az információkérések száma is folyamatosan
növekedett a kiállítás alatt, ennek köszönhetôen több kiállítónak is
biztató jövôbeli üzletkötési lehetôségei alakultak” – hívta fel a figyel-
met a szakember. Ez egyben azt is jelenti, hogy a drupa 2012 – mint a
világ legfontosabb és legnagyobb B2B kereskedelmi vására a saját
szektorában – megvédi pozícióját. Ezt a tényt mutatja a látogatók
vizsgálata, ugyanis a drupára meghatározott beruházási szándékkal
érkeztek a látogatók. Közel 50 százalékuk konkrét vásárlási elképze-
léssel érkezett – és legtöbbjük a vásáron valóban meg is rendelte a
kiszemelt terméket. Ez nem hat a meglepetés erejével, mivel a csúcs-
menedzserek aránya jelentôsen megnôtt: az idén a látogatók fele ke-
rült ki ebbôl a körbôl, szemben a 2008-as 44,4 százalékkal.

A drupa nemzetközi jelentôségét jól jelzi, hogy több mint 190 000
külföldi látogatója volt. Ami szembeszökô: nagy számban érkeztek
kereskedôk Indiából, számuk elérte a 15 000-et, így India a második
legnagyobb résztvevô nemzet Németország után, ahonnan 123 000 lá-
togató érkezett. E két nemzet után sorban jönnek a többiek: Belgium,
Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok,
Svájc és Olaszország. Különösen örvendetes, hogy emelkedett a Dél-
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Egy jó ötlet – kérdôjellel:
Lehet-e elôször eladni,
és csak utána legyártani 
a könyvet…?

Elôzô számunkban dr.
Tomcsányi Péter, a Prime
Rate tulajdonosának a
Digitális könyvnyomtatás
konferencián elhangzott
elôadását ismertettük. Az
elôadó – egyebek mellett –
elmondta: „egyre inkább
terjed – fôleg Ausztriában és
Nyugat-Európában – az a
kereskedelmi modell, amely szerint elôször el kell
adni a könyvet, és csak utána legyártani”.
Munkatársunk, Cserháthalápy Ferenc kérdezte Kiss
Gábort, a TINTA Könyvkiadó igazgató-fôszerkesztô-
jét errôl az üzleti modellrôl.

Cserháthalápy Ferenc: Mikor néhány nappal ezelôtt össze-
futottunk, és szóba került dr. Tomcsányi Péternek ez az elôadá-
sa, ön kapásból rávágta: Magyarországon ma lehetetlen meg-
valósítani ezt a javaslatot, még ha üzletileg pazar elképzelés-
nek tûnik is.

Kiss Gábor: Elöljáróban leszögezem, hogy igen nagyra ér-
tékelem és respektálom az igazgató úrnak azt az innovatív
munkáját, amellyel a Prime Rate nyomdabirodalmat létrehoz-
ta. De azt gondolom, téved, amikor azt hiszi, hogy lehetséges
elôbb eladni a könyvet és utána legyártani. Természetesen én
is olvasok divatos marketingmunkákat, amelyek szerint alap-
szabály, hogy keltsd fel az igényt a terméked iránt a fogyasztó-
ban, majd gyártsd le, és add el a terméked annak a fogyasztó-
nak, akinek már felkeltetted az igényét. 

Cs. F.: Miért nem mûködik ez a marketing-aranyszabály ma
Magyarországon a könyvek esetében?

K. G.: Hát nézzen körül! A Libri, a Líra Csoport, az Alex-
andra kereskedôházak hogy mûködnek? Végeznek reklámtevé-
kenységet? Nem nagyon, ha mégis, akkor annak költségét szi-
gorúan áthárítják a kiadóra. Munkájuk abból áll, hogy a hatal-
mas könyvesboltjaikban – bocsánat, talán helyesebb lenne: ki-
állítócsarnokaikban – kiteszik a polcra a kész, már legyártott
könyvet. No de, ha a kiadó még nem gyártotta le a könyvet,
akkor nem lenne mit kitenni, üresen tátonganának az ízlésesen
megtervezett és berendezett könyvesboltok.

Cs. F.: Csak óvatosan jegyzem meg, hogy a magyar könyv-
szakma jelentôs szereplôje, a Bookline nem így mûködik, mert
ott a könyv valóságos megtekintés nélkül interneten megrendel-
hetô és megvásárolható.

és Közép-Amerikából érkezô látogatók száma: ez
2008-ban 7 százalék volt, 2012-ben pedig 8,8 száza-
lék – és még figyelemreméltóbb ez az emelkedés
Brazília esetében. A drupára regisztráló újságírók
összetétele is a nemzetköziséget tükrözi: a közel
2400 újságíró 75 országból érkezett.

A drupa 2012 uralkodó témái a következôk voltak:
automatizálás, csomagolóanyag-nyomtatás, digitális nyomtatás,
hibrid technológiák, web-to-print, valamint a print-to-web, il-
letve a környezetbarát nyomtatás. A látogatók 40 százaléka úgy
nyilatkozott, hogy érdeklik a digitális nyomdagépek és a digitá-
lis nyomtatási rendszerek. Nagy érdeklôdést keltett a nyomta-
tott elektronika jövôbeli témája, amely egy sor helyszínen ka-
pott nagy hangsúlyt: a drupa innovációs parkban, a drupa cube-
n, a Highlight Touron, és még sok más drupa-kiállító helyen.

„Technológiai szempontból a drupa 2012 a felsôfokok vásá-
ra volt. Megmutatta, hogy a nyomtatás ma elevenebb, mint va-
laha!” – mondta Rolf Schwarz, a Német Nyomda és Média
Szövetség elnöke. „Lenyûgözô innovációk születtek a nyomta-
tás minden folyamatában. Különösen nagy érdeklôdést keltet-
tek azok az általános áramlási iránnyal szembe menô nyomta-
tási és továbbfeldolgozási folyamatok beszállítói és gépgyártói,
akik együttesen gyôzték meg a látogatókat munkafolyamattal
és termeléssel kapcsolatos megoldások és kiemelkedô termékek
felvonultatásával. Ezen a területen az ofszet és digitális nyom-
tatási megoldások inkább kiegészítik egymást, semmint verse-
nyeznek egymással. 

Nagy érdeklôdés volt a különprogramok iránt is: a látogatók
több mint 20 százalékát érdekelte a drupa innovációs park és a
drupa cube, amelyet a digi:media prezentált. A drupa innová-
ciós park (dip) – ahol a 7.0-ás csarnokban több mint 130 kiállí-
tóval találkozhattunk – központi helyet foglalt el a digitális
szektor innovációs területén, és mint ilyen, nagyon sikeres lett.
„A drupa 2012 innovációs parkja egyike a leginkább egyedül-
álló területeknek, mivel az új ötletekre összpontosít. Sok olyan
ötlet van, amely nem ér meg egy óriási standot, de valamilyen
úton-módon mégis be kell mutatni ôket” – magyarázta Frank
Romano, a Rochesteri Technológiai Intézet (USA) emeritus
professzora. „És a drupa egyike a legérdekesebb kereskedelmi
bemutatóknak, mivel éppen ezt teszi. Azaz megtalálja azokat a
területeket, amelyek nem tartoznak a fôsodorba, de a jövôben
egész biztosan  ott lesznek. Ezért a drupa innovációs park ön-
magában is újító ötlet.”

Míg a drupa innovációs parkban a hangsúly a technológián
volt, a drupa cube kongresszusi helyszínén, a 7A csarnokban
minden a keresztmédia, a nyomtatás alapú kommunikáció trend-
jei körül forgott. A 13 napos német és angol nyelvû kongresz-
szusi program több mint 80 elôadóval a nyomtatás vevôkörét, a
piaci döntéshozókat, hirdetôket, kiadókat és tervezôket vette
célba. A különféle témákat körüljáró napi programokon 55 or-
szágból érkezô mintegy l000 szakember gyûjtött információt a
keresztmédia-lehetôségekrôl és kampányokról, a vállalati pub-
likálásról, a napilap-, könyv- és magazin-elôállítás, az out-of-
home alkalmazások, a dialógmarketing, a csomagolás, az elek-
tronikus nyomtatás és mediatermelés trendjeirôl.

Végezetül pedig már most szólunk: a következô drupa 2016.
június 2. és 15. között kerül megrendezésre. ■
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K. G.: A közbevetés csak félig jogos.
Szerintem a kézbe vehetô könyv önmaga
legjobb reklámja. És ki tudja, hogy a
Bookline vásárlói közül hányan nézték
meg és lapoztak bele elôzôleg valamely
Libri boltban abba a könyvbe, amit aztán
késôbb a Bookline-nál rendeltek meg?
Igaz, hosszas megfigyelésem szerint míg
a fent említett nagy kereskedôházak a
náluk bizományban lévô készletnek 5–8
százalékát adják el havonta a TINTA
Könyvkiadó szótáraiból, nyelvészeti
szakkönyveibôl, addig a Bookline a ná-
luk lévô könyveknek 20–30 százalékát is
értékesíti havonta. Tény, hogy itt is bizo-
mányba vannak kihelyezve a könyvek,
de kisebb példányszámban. Hiszen nem
mindegy, hogy a három nagy kereskedô
valamelyike egy nála lévô könyv 200
példányából 15 darabot ad el havonta,
vagy a Bookline valamely könyvbôl a
neki átadott 50-bôl értékesíti a 15 pél-
dányt.

Cs. F.: Petôfi a 19. században, a Nyu-
gat nagy költôi pedig a 20. században
elôfizetôket gyûjtöttek megjelenô könyve-
ikre. Ha azt mondjuk, hogy dr. Tomcsányi
Péter javaslata átfogalmazva végül is
elôfizetôk gyûjtése, akkor csak visszaka-
nyarodunk a régi hagyományokhoz.

K. G.: Az igaz, hogy a nagy költôk
gyûjtöttek elôfizetôket. De meg kell ér-
teni: a 21. században élünk. A Kornai
János által leírt hiánygazdálkodásnak
vége. Korunkban mindenbôl túlkínálat
van a világban, mindenki eladni akar
valamit, ki könyvet, ki szótárt, ki szok-
nyát, ki bugyit, ki harci repülôt, ki új
technikai eszközt, ki wellness-hétvégét,
ki biozöldséget. Minek fizessek elô bár-
mire, akár a könyvre, mert ha majd meg-
jelenik, még az is lehet, hogy kedvez-
ménnyel hajítják utánam.

Cs. F.: Úgy tapasztalom, sok könyvhöz
lehet kedvezménnyel hozzájutni. A TINTA

Könyvkiadó is 30% engedményt ad kiad-
ványaira a szerkesztôségi irodájában, és
a könyvvásárokon is jelentôs kedvez-
ménnyel kínálja saját kiadványait.

K. G.: Ez igaz. Egyik könyvszeretô
barátom meg is mondta nekem, ô teljes
áron nem vesz könyvet. Kifigyeli, hogy
mikor, hol fogják 15–20–30% kedvez-
ménnyel majd odaadni neki. A magyar
könyvkereskedelem két betegségben
szenved. Az egyik a kizárólagos bizomá-
nyosi értékesítési mód, a másik, hogy a
kereskedôknek csak addig terjed a fantá-
ziájuk a könyvvásárlás ösztönzésére,
hogy nagy százalékos kedvezményt kí-
nálnak a vásárlónak. Ebbe a kereskedôi
mentalitásba nem fér bele dr. Tomcsányi
Péter felvetése.

Cs. F.: Mintha kibújt volna a kiadói
kedvezményekre adott válasz alól.

K. G.: Dehogy. Mirôl is van szó? A
kereskedôk öngyilkos üzletpolitikát foly-
tatnak, láncfûrésszel vágják maguk alatt
a fát. Egyre nagyobb terjesztôi jutalékot
zsarolnak ki a kiadóktól. Ez a folyamat
beindította a kiadói értékesítési csatornák
megerôsödését. A kiadók gyakran nem is
tudatosan, szép csendben kiépítették sa-
ját közvetlen értékesítési csatornáikat:
elkezdtek direkt marketing tevékenységet
folytatni, könyvvásárokat szervezni ma-
guknak, és mind beindították saját web-
shopjukat. A magyar kiadók így gondol-
kodtak az elmúlt 4-5 évben: igaz, hogy
kiadó vagyok és nem kereskedô, de fel-
veszek néhány embert értékesítésre, és ha
a kereskedônek adott 45–50% jutalékot
megfelezem a vásárlóval, igazán jól já-
rok, és ráadásul az eladott könyv ára rög-
tön ott a zsebemben. Ha a kereskedôknek
nagyobb lenne a fantáziájuk, kisebb ár-
réssel dolgoznának, és nem kizárólagos
lenne a bizományosi értékesítési kon-
strukció. Higgye el, ha a kiadók – mint a
szólásban – maradnának a kaptafánál,

azaz csak kiadnák a könyve-
ket, és nem teremtenének a
saját könyveiket árusító keres-
kedôknek erôs konkurenciát,
jobban járnának, és egészsége-
sebb lenne maga a struktúra is.

Cs. F.: A zsarolás szót használta a
könyvnagykereskedôkkel kapcsolatban.
Nem erôs ez a szó?

K. G.: Á, dehogy. Tudni kell, hogy
mind az Alexandra, mind a Líra Csoport
kereskedôházaknak vannak a tulajdo-
nában kiadók. Tehát ôk akár gondolkod-
hatnak úgy is, hogy nem történik semmi
baj, ha ez vagy az a kiadó nem köti meg
velem az újabb bizományosi értékesítési
szerzôdést, hiszen ott vannak a saját
könyveim, majd azokat fogom a saját
könyvesboltjaimban árusítani. A Libri
volt a kivétel, neki nem volt közvetlenül
könyvkiadó a tulajdonában a legutóbbi
idôkig – néhány hónappal ezelôtt jött a
hír, hogy megalakult a Libri Könyvkiadó.
Tehát ezután ô is gondolkodhat a másik
két kereskedôházhoz hasonlóan. Azt gon-
doltam akkor nyomban magamban, ez az
utóbbi idôk egyik legrosszabb könyvke-
reskedelmi híre. És valóban: május elején
megjött az (udvarias) levél a Libritôl,
miszerint ezután a TINTA Könyvkiadó-
val a Libri 3% százalékkal magasabb
értékesítési jutalékkal tud csak együttmû-
ködni. Pestiesen szólva: No komment!

Nos, a fentiek miatt mondom azt, hogy
halva született ötlet dr. Tomcsányi Péter
úr felvetése, de legalábbis alaposan meg-
kérdôjelezhetô életképessége. Egy kicsit
szarkasztikusan fogalmazva, olyan a
javaslata, mintha én azt javasolnám neki,
fizettesse ki elôre a nyomdai szolgálta-
tást. Ma, Magyarországon? Ugyan! ■
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A DUPAREC Kft., mint a

legnagyobb papírhulladék-

kereskedô és -gyûjtô,

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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Egy másik szaklapban olvasom
Vinyó nekrológját. Mint özvegy
Krauth Jenôné szül. Róth Etelka
varrónô gyászjelentése:
Részvétnyilvánításokat kérjük a
Rumbach Sebestyén utca 6-ba.
Ugyanott használt varrógép eladó.
Pitlák. Nem?

Más. A 2008-as drupa nulladik
napján ébredezve hallom a tévében,
hogy valami kis londoni magánbank
bedôlt, magával rántva a nagy ameri-
kai bankot. És ez már rányomta a bé-
lyegét a kiállítás hangulatára. Oké,
ezt már párszor megcsócsáltuk.
Miként azt az akkori politika akkor
kommunikálta: a Kárpát-medencei és
alpokaljai tejjel mézzel folyó Kánaán
elôtt megszelídülnek a háborgó vál-
ságóceán hullámai, sôt talán még
uszadék is jut a zátonyra futott hajók-
ról. Igen, sohasem fogyasztottunk
annyit hitelbôl, mint 2008 végén.
Kereskedô barátom mesélte, hogy
amikor a világon nem lehetett eladni
nyomdagépet, Magyarországon szinte
ôrjöngtek a cégek. Irigyelte is ôket a
világ! Aztán beütött a krach. A svájci
frank és az euró ára az egekbe szö-
kött. A moralizálók csak mondták,
mondták, mondták, hogy senki sem
tartott „a zemeberek” fejéhez pisz-
tolyt.  Aztán jött a keserû ébredés.
Rendben: svájci frank alapon azon-
ban nemcsak plazmatévéket vettek,
hanem termelôeszközöket is, amelyek

árát az állandóan mozgó árfolyamok
ellenére is mindig ki tudták gazdál-
kodni a cégek. Aztán mintha valami
megpattant volna: az addig elismer-
ten jó adós nyomdák el kezdték átüte-
meztetni az adósságukat. Ezáltal havi
terheik elméletileg jóval nagyobb
mértékben csökkentek, mint az árfo-
lyam-növekedésbôl eredô árnöveke-
dés.  Á propos – nomen est omen – az
átütemezés sem adósság-elengedést,
hanem csak elodázást jelentett.  Majd
a nyomdák elkezdték felemelni a keze-
iket. Mi történt? Hiszen legalább az
átütemezés ideje alatt kevesebbet
kellett fizetni, mint a forint mélyrepü-
lése elôtt. Rendben, erre a bankok is
rátesznek egy lapáttal, hogy mentsék
a menthetôt. Csak nem a jövedelem-
termelô-képesség csökkent? Na, de
ilyen mértékben?  És mitôl? Aztán,
amikor elkezdjük nézni a számainkat,
már, ha vannak és jók. Szinte szégyen,
de a nyomdaiparban van a legkeve-
sebb vállalatirányítási, illetve me-
nedzsmentinformációs rendszer. Azt
szinte minden tulaj tudja, hogy meny-
nyi van a gépében, de hogy mennyi-
ért, azt csak kevesen. És puff, hirtelen
még megpróbáljuk menteni a menthe-
tôt. És akkor jön a vég. Tisztességben
megôszült családapák válnak kény-
szerbûnözôvé. Csak meg akarjuk aka-
dályozni a nagy kárt, amivel még na-
gyobb kárt okozunk. Szinte naponta
látom, ahogy a kimentett vagyont
próbálják visszamenteni – ha még

van mit. Nem úgy a profik, akik –
mint az amerikai légierô a lézerbom-
bákkal Afganisztánban – ezred milli-
méteres pontossággal csak azt talál-
ják el, akik szerintük megérdemlik.
Hol az NAV-ot, hol egy beszállítót. Na
mindegy, de nem akarom elhinni,
hogy egy gazdaságban – vagy beszél-
jünk csak egy iparágról – csupán
három-négy ügyes-okos-szép létezzen,
és a lecsóban a már bedaráltakkal
együtt több ezer buta lenne.

Más. Szeretem a sematizmust, már-
mint a festészetben. Miközben olva-
som az elsô oldalas, és a rádióban-
tévében többször is hozott hírt: a több
százmilliós áfacsaló vállalkozóról. És
nemcsak, hogy szlovák rendszámú
kocsival jár(t) , de még az áramot is
lopta. Az elcsalt áfát biztosan sárga
csekken vagy banki átutalással nem
fizette, hiszen tudjuk, hogy csak a
spekulánsok fognak jól járni. 

Már volt buñueli és kaffkai látomá-
som. Ez most milyen? Bulgakovi?
Ezek a mai vállalkozók, nevezzük ôket
például nemzeti nagytôkésnek, tény-
leg csak abban különböznek a régi
imázstól, hogy nemcsak cilinderben
járnak és vastag szivar, valamint
Coca Cola van a kezükben, hanem
még szlovák rendszámú kocsikban is
autókáznak. Nem mintha, nem lenne ez
is pitlák. ■
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EEzz  vvoolltt  ––  eezz  lleesszz::  Hírek a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki  Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59., Tel.: 783-0347, ww.pnyme.hu

2012. június 15., péntek: 
Délelôtt: plenáris elôadások az auditórium maximumban
(Történelmi visszatekintés; Mit jelentett és mit jelent ma a
mérnöki munka az ágazatunkban; „Nem tudhatom,
másnak…” – kollégák (nem feltétlen a közszereplôk)
visszaemlékezése a fôiskolás évekre, és annak „utóéletére”

Délután: a régi épület, I-es és II-es elôadóban (Gara-, illetve
Scharnitzky-terem) szekció elôadások nyomtató és csoma-

golós témákban, valamint további prezentációk a KMF-en
indult életpályák tanulságairól. 

Este: bankett a KMF-kertben, „Garden party”, és azok
számára, akik a kollégiumban aludnának: „Nosztalgia
éjszaka” lehetôsége

2012. június 16., szombat, délelôtt:
Szakmai elôadások aktuális szakmai témákról.

40 év40 éves a KMF–BMF–Óbes a KMF–BMF–Óbudai Egyudai Egyetemetem
nyomdász és papíros képzése, a hazai ágazati felsôoktatás
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Új és használtÚj és használt
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bel- és külföldön is.bel- és külföldön is.
06-30/941-5242, 1 2300-300

Kállai Kállai TTechnik Bt.echnik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,

perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami aminden, ami a
stancszerszám-stancszerszám-

készítéshez szükséges.készítéshez szükséges.
Kedvezô árak,

gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.

Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

www.kallaitechnik.hu
E-mail:

kallaitechnik@t-online.hu

VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.

Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszzii--
ttaaffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa
––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek

Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek

Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Zuglói
irodánkba

kereskedôtkereskedôt
felveszünk.
Tel.: 06/30-501-0202

Eladó használt gépekEladó használt gépek
■ JUNIORBINDER ragasztókötô, típ.:298 (évj.: 1965)
❖ KOLBUS ragasztókötô + összehordó,

típ.: KM 470 + ZU 803 (évj.: 1982)
■ SIGLOCH, STAHL,WOHLENBERG

komplett könyvgyártó gépsor, típ.: SB 6000/1E, TF,
VBF BL500, BSD 60, DNH, Trimtec 56i (évj.: 1998/1999)

❖ EHLERMANN ragasztókötô + összehordó,
típ.: EB 1/22 (évj.:1982)

■ WOHLENBERG ragasztókötô, típ.: Golf 18 (évj.: 1994)
❖ KOLBUS beakasztó gép, típ.: EMP 36 (évj.: 1965)
■ STAHL táblakészítô gép, típ.: DM 300-2 (évj.: 1985)
❖ STAHL falcbeégetô és prés, típ.: EP 260 R (évj.: 1978)
■ TRÄNKLEIN ívkötegprés (évj.: 1983)
❖ POLYGRAPH írkafûzô, típ.: 735/1-KT-771 (évj.: 1977)
■ OSAKO írkafûzô, típ.: 368 (évj.: 1992)
❖ PURLUX írkafûzô, típ.: Europa QD8E (évj.: 2000)
■ MERLIN fóliázó (évj.: 1989)
❖ PERFECTA háromkéses vágó, típ.: SDY-EZ  (évj.: 1984)
■ PERFECTA egyenesvágó, típ.: SEYPA 132 (évj.: 1975)
❖ KDO flexónyomógép, típ.: Flexo Seltec 7C 10G (évj.: 2000)
■ RIMA keresztkirakó, típ.: RS 3110 SL (évj.: 2001)
❖ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 513/1 (évj.: 1998)
■ GÄMMERLER keresztkirakó, típ.: KL 511/1 (évj.: 1997)
❖ PAKO filmhívó, típ.: 26 SL (évj.: 1990)
■ KALLE lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó, típ.: PEM 1050 (évj.: 1990)
■ NDK-s másolóráma (évj.: 1975)
❖ POLIMERO kimosó, típ.: Nylonprint (évj.: 1993)

Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873,
kaposvari.edina@prosystem.hu

Eladó: 
Aranyozásra használt

Grafopress + Thermopress H1 + Fóliaszeletelô,
kitûnô állapotban.

Polimer bélyegzôkészítô gép.
Érdeklôdni a 06-30/319-1091-es telefonszámon.

Borítékadagoló STENZ eladó.
Romayor, Dominant, Heidelberg

gépekhez egyaránt.
Óránként akár 10 000 db.

Ára: 800 000 Ft
Tel.: 06-30/952-1972



Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

Szerszámkészítés
Kézi kötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen
www.dpdstancuzem.hu

E-mail: info@konyvkotokft.hu Weboldal: www.konyvkotokft.hu
KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,KKöönnyyvvkkööttôô  KKfftt ..   AAZZ,,

akire Ön mindig számíthat.
HAHATÁRIDÔBENTÁRIDÔBEN és MINÔSÉGBEN,MINÔSÉGBEN,

keménytáblás könyvkötésben (hajtogatástól a cérnafûzésen
át a zsugorfóliázott csomagolásig); ragasztókötésben

(cérnafûzve is); lapozós és leporellós mesekönyv
készítésében; épített és bígelt borított dobozok

készítésében; valódi, illetve mûbôrös, gerincbordázással
készülô, aranyozott, exklúzív könyv készítésében; 

kis példányszámú, egyedi iktatókönyvek
1+0 színben történô nyomásában, kötésében.

1106 Bp., Jászberényi út 47/D
Tel./fax: 3422 340, 352-1001, Mob.: +36 20 423 8636

• •

••

Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés
GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal

OOLLCCSSÓÓBBBB lett a papír,
és ez mindent kibír.

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

MMeelleeggffóólliiáázzááss
UUVV--llaakkkkoozzááss

SSttaannccoollááss
GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss
BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss

SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss
KKéézzii  kkööttéésszzeett

3311

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

↔

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,

korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez
➢ 17 éves tapasztalattal 

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu

Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között




