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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Jó és kevésbé jó hírek
Amikor augusztus utolsó harmadában nekiláttunk ôszindító lapszámunknak, 
és kezdtük felvenni a kapcsolatot az ipar szereplôivel, azt tapasztaltuk, hogy vagy
még nem tértek vissza a munka frontjára, vagy sajnálkozva konstatálták, hogy már
igen… És nemcsak mi tapasztaltuk ekként, hiszen – iparágtól függetlenül –
bárkivel is beszéltünk, hasonló helyzetrôl számolt be. Jogosnak tûnik tehát 
a megállapítás: az ôsz beköszöntével valahogy nem „dübörgött fel” a gazdaság.
No, de sebaj! Ha lassan is indul az év hátralévô része, annál dinamikusabban fog
alakulni – legalábbis remélhetôleg. Az biztos, hogy az ágazatban jó néhány olyan
esemény, rendezvény, szakmai program lesz, amely – saját jól felfogott érdekünk-
ben – nem kihagyható. És persze, ott van a fejlesztésekkel való lépéstartás, amely
szintén nem engedi „babérjain (már ha van neki!) pihenni” a nyomdaipar szerep-
lôit. A fejlesztések azonban egyszerre jelentenek ösztönzô és kényszerítô erôt,
ezért aztán meglehetôsen ambivalensként éljük meg. Az azonban biztos, hogy

(minimum) megismerésük elengedhetetlenül hozzátartozik a piacon maradáshoz. És ehhez minden
adott: az egyes cégek és persze a nyomdaipar szervezetei tálcán kínálják az alkalmakat!

További jó hír, hogy összességében növekszik a nyomdaipari termékek iránti kereslet. Kezd helyreállni 
a nyomtatott termékek renoméja – kétségtelen, a különféle szegmenseket tekintve eltérô mértékben.
Ahogy jelen lapszámunk egyik cikkében írtam: abban az információdömpingben, amely korunkat
jellemzi, a pusztán egyetlen érzékszervre (látás) támaszkodó üzenetek nem érnek célba, és fôleg nem
képesek tartalmuk érdemi közvetítésére. (…) a megrendelôi kör karakteresen kezdi tapasztalni, hogy 
a virtuális csatornák eszközrendszerei ugyan bizonyos dolgokra vitathatatlanul jók, ám arra nem, hogy
valóban maradandó hatást, érzést vagy éppen szándékának megfelelô reakciót – bármi is az: fogyasz-
tásra ösztönzés, tájékoztatás stb. – váltson ki az ügyfélkörébôl… 
Nos, talán jó okkal feltételezzük, hogy tovább bôvül mindazok köre, akikben szintén megszületik eme
felismerés.

Az Alexandra csôdje kapcsán azonban nincsenek jó hírek. A kialakult teljesen patthelyzet okán komoly
veszélybe kerültek a független kis (és nem kis) kiadók, sôt, a kiadói csoportok egy részét is igen
fájdalmasan érinti. Ennek folyományaként félô, hogy a könyvkiadók részérôl jelentôs megrendelés-
csökkenés lesz, az pedig több mint kérdéses, hogy azok közül, akik „könyvileg, pénzileg beragadtak”
az elszámolási vita és csôd miatt kialakult helyzetbe, melyik, miként tudja rendezni – ha egyáltalán
képes lesz rá – nyomdai számláját… Az MKKE elnöke, Kocsis András Sándor Bóta Gábor fuhu.hu-n
megjelent interjújában a következôképpen fogalmazott: „A kiadók egy része igen súlyos helyzetbe
került. (…) Ez a hullám a nyomdáktól kezdve a szerzôkig, fordítókig mindenhol végigvonul. (…) De ha
nincs bevételük, mi az ördögbôl fizessenek?” Az esetleges állami „támogatás” kapcsán pedig így és
ezeket fogalmazta meg az elnök: „Mi nem támogatást kérünk, hanem könyvfelvásárlást javasoltunk,
adott esetben diszkontált áron. (…) A magyar könyvkiadás az elmúlt huszonhat évben példátlanul jó
adófizetô volt, de eddig ide tíz fillér állami többletforrás nem került. Én most az üzleti bukás esetérôl
beszélek (…) Ugyanakkor hányszor konszolidálták a bankrendszert temérdek milliárddal? Hányszor
konszolidálták a mezôgazdaságot, a bebukott húsüzemeket? A magyar könyvkiadás eddig még soha
nem fordult ilyen kéréssel semmilyen kormányzathoz. (…) Volt egy államtitkár, aki három évvel ezelôtt
a következôket mondta nekem: »Nem veszitek észre, hogy az egész könyvszakma forgalma annyi,
mint egy közepes mikroelektronikai gyár éves forgalma, és nem hoztok szavazatot?«”

Mit lehet ehhez hozzáfûzni…? Legfeljebb annyit: ezzel együtt, az ember ne adja fel, amiben hisz!
Voltaire Candide címû mûvébôl idézve: „Vár ránk a munka a kertben.”

PRINTinfo
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M-FlexiLog – Zöldmezôs nagyberuházás
Kovács János gyárigazgató (M-FlexiLog)

Noha elôzô számunkban azt ígértük, hogy részletesen beszámolunk arról az elôadás-
ról, amelyet Kovács János gyárigazgató tartott a Marzek Csoport idén átadásra kerülô új
üzemérôl, ahol egyrészt flexibilis csomagolóanyag-gyártás fog folyni, másrészt a Mar-
zek Kner Packaging Kft. logisztikai és a raktározási igényének megoldására kívánják
használni – most mégsem tesszük. Azért nem, mert lapunk megjelenésével szinte egy
idôben (egész pontosan szeptember 14-én) immáron sor kerül az ünnepélyes üzemava-
tóra, amire hivatalosak vagyunk, és amirôl következô, október 5-én megjelenô lapszá-
munkban fényképes beszámolót olvashatnak majd. ◆
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Ígéretünkhöz híven, folytatjuk a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület 25., jubileumi Vándorgyûlésén
elhangzott elôadásokról szóló beszámolónkat.

Jubileumi Vándorgyûlés (2., befejezô rész)
B é k é s c s a b a ,  2 0 1 7 .  j ú n i u s  1 6 – 1 7 .

66

Ipar 4.0 
és a mesterséges
intelligencia 
a gyakorlatban –
„Kiber-szuper ügylet”
Varga Dénes ügyvezetô
(Varga-Flexo)

Varga Dénes, a jövôre immár 25. szü-
letésnapját ünneplô gépgyártó vállalkozás ügyvezetôje elsôsorban arról
beszélt, hogy a flexónyomtatás terén mit is jelent a 4.0, illetve az
ágazatot illetôen mit takar a mesterséges intelligencia. Az, hogy háló-
zatba van kötve minden, és minden mindennel kommunikál, ez már
eddig is adott volt. Például, ha fogy az alapanyag, akkor nem a gép-
mesternek „szól” a rendszer, hanem rögtön az ebben „illetékesnek”,
azaz a raktárosnak. De ugyanez igaz az elôkészítéstôl kezdve a szervi-
zelésen át a logisztikáig, továbbá természetesen a vállalatirányítással
kapcsolatos teendôkig, és persze a megrendelôkkel való kapcsolattar-
tásban is. Az igazi újdonságot azonban az jelenti, hogy minden terme-
lési adatokat össze lehet gyûjteni, és ezeket az eredményeket ki lehet
értékelni, ezáltal pedig sokkal jobb döntéseket lehet hozni, így lénye-
gesen hatékonyabbá téve a gyártás folyamatát. Ez a számítástechnikán
alapuló és az egyedi igényekhez is rugalmasan alkalmazkodó kiépített-
ség, rendszer – ahogy az elôadó fogalmazott: „Kiber-szuper ügylet” –
jelenti az iparágban a mesterséges intelligencia alapját, amely egyben
jövôjének biztosítéka. ◆

Képzési lehetôségek
az Óbudai Egyetemen
dr. Horváth Csaba
intézetigazgató 
(Óbudai Egyetem)

Dr. Hor-
váth Csaba
elôadásában
röviden be-
mutatta az
akkreditált
felsôoktatás
jelenlegi
szerkezetét,
majd rátért az
RKK át-, il-
letve tovább-
képzési lehe-
tôségeinek
ismertetésére.
Szintjét te-
kintve alap-

vetôen kétfélét kínálnak: szakmérnökit
(nyomtatott kommunikáció, illetve csomago-
lástechnológiai szak), illetve speciális tanfo-
lyami (lean & green printing, nyomdai alap-
ismeretek, papíripari alapismeretek, csoma-
golástechnológia, és elôkészületben a nyom-

mastertan327 szept  2017/09/07  16:06  Page 6



77

Még mindig a Még mindig a vastagabb BOPPvastagabb BOPP lamináló fóliában hiszünk!lamináló fóliában hiszünk!
Nálunk a fényes fólia még mindig 24 mikronos,24 mikronos, míg a matt 25–27 mikronos!25–27 mikronos!

wwwwww.. lleemmmmaaccoo..ccoommwwwwww.. lleemmmmaaccoo..ccoomm

K
öz

in
fo

in
fo

dai gyártás-elôkészítés és árkalkulá-
ció) képzést. Dr. Horváth Csaba kitért
az utánpótlás problémájára is, aminek
– mint mondta – csak részben oka,
hogy nem annyira vonzó a fiatalok
körében a nyomdaipar, mint választ-
ható szakma. Demográfiai tényezôi is
vannak annak, hogy szinte valameny-
nyi egyetem diákhiánnyal küzd: pár
évvel ezelôtt még 470 ezren jelent-

kezhettek a felsôoktatásba, ma ez a
szám mindössze 290 ezer fô… 

Az elôadó külön felhívta a figyel-
met arra is, hogy ebben a szakember-
hiányos idôben viszonylag gyors
megoldást jelenthetnek az átképzések,
amelyre mind közép-, mind felsôfo-
kon az egyetem teljes mértékben fel-
készült. Sôt, azt is vállalják, hogy a
speciális szakmai ismereteket biztosí-

tó tanfolyamokat adott esetben akár a
cég helyszínén tartják. A mérnök-
továbbképzés pedig október 1-jével
indul, ennek jelentkezési határideje:
szeptember 15. Minden ezzel kapcso-
latos információ egyébként megtalál-
ható az Óbudai Egyetem honlapján,
de – ahogy azt dr. Horváth Csaba
hangsúlyozta –: „én is szívesen állok
az érdeklôdôk rendelkezésére”. ◆

Az idei FESPA-n debütált a Canon vadonatúj UV-
géltechnológiája, amelynek lényege, hogy egyszerre
négy olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amelyek
közül korábban – a többiek megléte érdekében –
minimum egyrôl le kellett mondani. Ahogy a cég
fogalmaz: „a Canon UV-géltechnológiája átírja a
szabályokat – a kompromisszumok már a múlté”.
Lakos László elôadásában ezzel a vadonatúj techno-
lógiával ismertette meg a hallgatóságot. 

És akkor nézzük, mit is tud – és egyszerre! – a
Canon UV-géltecnológia! 

Sebesség: a minôség romlása nélkül nyújt lenyû-
gözô nyomtatási sebességet, amely annak köszönhe-
tô, hogy a magas szinten szabályozott UV-gélpont
minden adagolás során csak a megfelelô mennyisé-
gû tintát használja fel, így jelentôsen gyorsabb a
gyártás. Ráadásul a nyomat azonnal meg is szárad,
tehát késlekedés nélkül lehet továbbítani a befejezô
fázisba. 

Minôség: az UV-géltechnológia nagy sebesség
mellett, azaz a hatékonyság romlása nélkül is min-
den egyes nyomtatás és munka alkalmával kiváló
minôségrôl gondoskodik, amelyet beépített minô-

ségellenôrzô rendszer
felügyel, és szükség
szerint korrigál is. 

Széles körû alkalma-
zás: poszterek, reklá-
mok, belsô/külsô infor-
mációs táblák, értéke-
sítési anyagok, plaká-
tok, ablakgrafikák, mat-
ricák és egyedi falbur-
kolatok – csak néhány a felhasználási területek
sokaságából. 

Költséghatékonyságát pedig számos tényezô
garantálja: a tinta hatékony felhasználása – még az
olcsóbb hordozók esetében is –, száradásához nincs
szükség hôre, intenzív használatra tervezett UV-
gélnyomtatófej van benne, nagy a nyomatok környe-
zettel szembeni ellenálló-képessége stb. 

Minderrôl mindenki egyébként a gyakorlatban is
meggyôzôdhet, ugyanis szeptembertôl már megte-
kinthetô és kipróbálható a Canon Hungária Graphi-
soft Parkban található bemutatótermében is! ◆

Canon UV-géltechnológia – 
A fejlesztésben nincs megállás
Lakos László (Canon Hungária)
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Az idén fennállásának 200. évfordulóját ünneplô
KBA Nyomdagépgyár egyáltalán nem nevezhetô „el-
aggottnak”, hiszen korunk nyomda-, illetve csomagoló-
iparral kapcsolatos kihívásaira igencsak releváns vála-
szai és megoldásai vannak. 

Hazai képviseletük, a KBA Hungary nevében Gye-
nes András tartott elôadást. Ennek elsô harmadában felelevenítette az
anyavállalat elmúlt 200 évének legjelentôsebb fejlesztéseit, majd ezt köve-
tôen rátért a 21. század kihívásaira adott válaszaik, megoldásaik – nem tel-
jes körû – ismertetésére. Részletesebben beszélt az IBERICA B0-ás, sík-
ágyas stancolójukról külön kiemelve annak azon tulajdonságait és tudását,
amelyek a piacon található hasonló berendezésekhez képest meghatározó
elônyként jelentkeznek. 

Gyenes András elôadása befejezô részében a KBA „6-os klubja” – ez az
elôadó saját elnevezése a KBA 6-os végzôdésû, azaz legnagyobb formá-
tumú és elsôsorban a csomagolóanyag-gyártásra fejlesztett Rapida gépekre
– kapcsán osztott meg a jelenlévôkkel néhány egyedülálló technológiai
megoldást és érdekességet. Ilyen például a levédett külön meghajtás az
ívbehúzóhoz, amely ennek következtében valós sebességként képes a 
20 ezer ív/óra teljesítményre; a festékezômû szétkapcsolása; az SPC-rend-
szer, amely külön szervomotorral mûködik, és a lemezcserénél van jelen-
tôsége; a nyomathordozó-nyúlás kompenzáció; a kirakó greifer-kocsik
kialakítása, vagy éppen a dinamikus ívfék. Ezek mind azt szolgálják, hogy
az adott KBA nyomógéppel az állandó kifogástalan minôség mellett, a
lehetô leghatékonyabban és a legbiztonságosabban lehessen termelni. ◆

KBA-válaszok
a csomagolóanyag-gyártás
kihívásaira
Gyenes András (KBA Hungary)

Ezzel – legalább-
is a szakmai ré-
szét illetôen –
véget is ért a
Vándorgyûlés
elsô napjának

programja, némi „transzfer a szál-
láshelyre” után azonban követke-
zett a szokásosan jó hangulatú
esti bankett. Másnap pedig az
érdeklôdôk az M-FlexiLog
Nyomdában, illetve a BSZ
Centrum Szent-Györgyi Albert
Szakgimnázium Tannyomdájában tehettek látogatást. ■

Ilona

KözKözinfo

88
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Nem véletlen, hogy a nyomtatott termékek renoméja kezd
helyreállni – noha még nem tart ott, ahol szeretnénk – ugyanis
a megrendelôi kör karakteresen kezdi tapasztalni, hogy a virtu-
ális csatornák eszközrendszerei ugyan bizonyos dolgokra vitat-
hatatlanul jók, ám arra nem, hogy valóban maradandó hatást,
érzést vagy éppen szándékának megfelelô reakciót – bármi is
az: fogyasztásra ösztönzés, tájékoztatás stb. – váltson ki az
ügyfélkörébôl. (Itt jegyeznénk meg, hogy az oly szívesen kül-
dözgetett virtuális hírlevél csak a küldôjének fontos, ôt érdekli
igazán, a címzettek legfeljebb igen kis hányada olvasgatja –
legalábbis ezt a közvélemény-kutatási eredményt támasztja alá
saját, reprezentatívnak ugyan nem mondható felmérésünk is.)

Márpedig bárki, bármivel is foglalkozik, elsôdleges célja –
létének alapja –, hogy saját piaci pozícióját minimum erôsítse,
de méginkább növelje. Abban az információdömpingben,
amely korunkat jellemzi, a pusztán egyetlen érzékszervre (lá-
tás) támaszkodó üzenetek nem érnek célba, és fôleg nem képe-
sek tartalmuk érdemi közvetítésére. Ám egy nyomdatermék –
lett légyen a legegyszerûbb – minimum két érzékszervet (látás,
tapintás) biztosan „megszólít”, és ezzel máris duplázódik az
esély a figyelem felkeltésére, a tartalom célba érkeztetésére, és
emiatt a kívánt reakció – ha tetszik: interaktivitás – kiváltására.

Fôleg igaz mindez a kreatív papírokból készült nyomdater-
mékekre – legyenek azok klasszikus vagy csomagolási felhasz-
nálások –, amelyeknél az elôbbiekhez a luxus érzete is társul,
így az érzékszervi tapasztalást emóciókkal erôsíti tovább, így
serkentve – nem is kicsit – a célközönséget a fogyasztásra. 

Ennek ékes bizo-
nyítéka, hogy még
a gazdasági válság
éveiben is az
egyetlen szegmens,
amely képes volt
növekedésre, az a
luxus vagy luxust
sugalló termékek
voltak. 

A kreatív hordo-
zók a luxus érzetét
keltik, és kínálatuk
ugyan mindig is
fontos volt a papír-
nagykereskedôk
többsége, termé-
szetesen az Antalis
Hungary számára
is, ám ez idáig még
nem jelentettek
kvázi „tételt” az összforgalmukban. Mostanára azonban egyér-
telmû, hogy mennyiségileg is növekszik ez a szegmens, hiszen
egyre több grafikus és – részben nekik köszönhetôen – megren-
delô figyelme fordul a kreatív hordozókban lévô lehetôségek
kiaknázása felé. 

Ehhez persze az is hozzájárul, hogy a papír-nagykereskedôk
a maguk részérôl – és persze
a gyártók támogatása mellett
– nagyon is kreatív és egyben
maradandó élményt biztosító
módon igyekeznek partnere-
ikkel megismertetni a külön-
féle kreatív hordozókat, illet-
ve felhívni a figyelmüket az
ezekben lévô üzleti lehetô-
ségekre. 

Az Antalis Hungary leg-
utóbbi, 2017. június 30-án, a
Villa Bagatelle-ben tartott
kreatív rendezvényén is így
tett, amikor az általuk for-
galmazott Arjowiggins kreat-
ív papírokat középpontba
helyezve üzleti ebéddel
egybekötött találkozóra hívta

Az Anta l is  Hungary és az Ar jowigg ins kreat ív  rendezvénye

A luxus mindenkori vonzása,
valamint a szó szerinti „okospapír”

1100
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Pusztai József ügyvezetô, 
és  Fôzô Emese, a rendezvény háziasszonya
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meg az elsôsorban kreatív grafikai tervezés-
sel foglalkozó partnereit. 

A vendégeket Pusztai József, a cég ügy-
vezetôje köszöntötte, majd elôször az Arjo-
wiggins regionális értékesítési igazgatójá-
nak, Tomasz Peretnek az elôadását hallgat-
hatták meg a jelenlévôk. Ezt követte egy kö-
tetlen beszélgetés, amelyben már meghívott
vendégük, Kocsis Korinna modell és vállal-
kozó is megosztotta gondolatait a divattal,
trendekkel, papírral, továbbá a színekkel
kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait, vége-
zetül pedig ajándékokat sorsoltak ki a
jelenlévôk között. 

Tomasz Peret az elôadását az anyavállalat rövid bemu-
tatásával kezdte, majd áttért az Arjowiggins kreatívpapír-
kínálatának ismertetésére, különös tekintettel új kollekció-
jukra. A kreatív hordozók világa olyan, mint a divat vilá-
ga: noha vannak bennük „örök darabok”, idôrôl idôre – és
meglehetôs gyakorisággal – változik a trend, és mind
színben, mind struktúrában, mind összetevôkben vadonat-
új kínálat születik. Ebbôl persze az is következik, hogy ha
bárki is úgy gondolja: nagyon is jól ismeri az Arjowiggins
termékeit, mégis újra és újra meg kell – és érdemes is –
ismerkednie vele, merthogy folyamatosan változik. Ehe-
lyütt nem is ismertetném az aktuális kínálatot, inkább azt
ajánlanám: „kérdezze az Antalist”! 

A „mellékhatások”, azaz az üzleti lehetôségek tekinte-
tében pedig elôadása befejezô részében számos példát
mutatott be Tomasz Peret. Ismét nem bocsátkoznék felso-

rolásba, hogy hol mindenhol
érdemes „kreatívban” gondol-
kodni. Egyetlen egyet – elké-
pesztô volta okán – azért
feltétlenül kiemelnék: az
Arjowiggins kifejlesztett egy
olyan kreatív papírt is, amely-
be beépíthetô egy applikáció,
így ráhelyezve bármilyen
okoseszközt, a kívánt web-
helyhez kapcsolódik. Tehát
amolyan QR-kódként visel-
kedik a papír, de anélkül,

hogy annak grafikailag nem túl szép
megjelenése ott terpeszkedne a nyoma-
ton. Azért ez nem semmi lehetôséget
kínál a marketingkommunikációban!
Ez is jól mutatja, hogy a kreatív papír
soha nem megy ki a divatból!

Az elôadást követô kötetlen beszél-
getés megerôsítette, hogy a kreatív
hordozókban óriási üzleti lehetôség
rejlik, ugyanis a tapasztalat is alátá-
masztja, hogy ezeknek az anyagoknak
az alkalmazása – legyen szó akcidens
vagy csomagolási felhasználásról –
fontos, mert vonzó többletértékkel bír
a fogyasztók számára.

A luxust mindenki szereti… ■
Il–
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Tomasz Peret

Kocsis Korinna
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Nyár közepén érkezett a hír, hogy a
japán Horizon csoport, a nyomdai
továbbfeldolgozáshoz szükséges gépek,
berendezések vezetô piaci cége német
leányvállalatának erôsítésével kíván fel-
készülni a nyomdaipar növekvô kihívá-
saira. Céljuk, hogy a digitális változások
korában is ügyfeleik elvárásainak leg-
messzebbmenôkig megfeleljenek mind a
termékek, mind a szerviz, mind pedig az
egyéni megoldások terén. Természetesen
a további növekedésre is fókuszálnak,
ezért az európai piacon való jelenlétük
még intenzívebbé tételének érdekében
megújították a németországi leányválla-
lat, a Horizon GmbH menedzsmentjét.

2017. július 3-tól az új ügyvezetô
igazgató Norbert Wienck, aki 59 éves,
végzettségét tekintve közgazdász, és –
mint CEO, illetve CFO – 15 éves ipari
menedzsment tapasztalattal rendelkezik.
Norbert Wienck Rainer Börgerdinget
váltotta a pozícióban, aki 13 év
ügyvezetés után hagyta el a céget.

Az értékesítésért pedig július 3. után a
svéd Paul Jakobson felel, aki több szálon
is immáron 30 éve áll kapcsolatban a
Horizon céggel. Ebbôl 20 évet mint igen
sikeres Horizon-képviselô dolgozott
Skandináviában, majd értékesítési és
menedzsertanácsadó lett a cég európai

partnereinél. Legutóbb pedig, 2017 feb-
ruárjában  tevékeny részt vállalt a Hori-
zon skandináv piacon való bevezetésében.

A menedzsmentváltozás kapcsán az
anyavállalat tulajdonos-vezérigazgatója,
Eijiro Hori a következôképpen nyilatko-
zott: „Az európai piac a Horizon csoport
növekedése és sikere szempontjából ki-
emelkedôen fontos. Ezért döntöttünk úgy,
hogy megerôsítjük német leányvállala-
tunkat, és ezzel még inkább megfelelünk
az új kihívásoknak. Meg vagyunk gyôzôd-
ve arról, hogy Norbert Wienck és Paul
Jakobson továbbá természetesen a Hori-
zon GmbH elszánt csapata ügyfeleinket
és viszontértékesítôinket a jövôben még
jobban tudja támogatni a szerviz és a
know-how területén”.

A hazai iparág számára még egy fon-
tos információ: a Horizon-gépek magyar-
országi forgalmazásának vezetôje to-
vábbra is az ágazatban jól ismert (és nem
mellesleg igen kedvelt) Anton Bauer
maradt, a beüzemelési, illetve a szervize-
lési feladatokat pedig a Keményfém Kft.
látja el.

A képen: Norbert Wienck ügyvezetô, Paul
Jakobson értékesítési vezetô, Hideharu Hori
és Yoshihiro Oe, a Horizon International-tôl.

M e g ú j u l t  a  m e n e d z s m e n t  a  H o r i z o n
n é m e t o r s z á g i  l e á n y v á l l a l a t á n á l

A Horizon Akadémia ismét ta-
lálkozópontja a nyomdaipar dön-
téshozóinak. A Horizon GmbH.
ezúton is meghívja nyomdaipari
ügyfeleit és az érdeklôdôket
Finishing First rendezvényére,
amely immáron másodszor kerül
megrendezésre. Idén a közép-
pontban az intenzív hálózatépítés
és a know-how-transzfer áll, azaz
az automatizáció és hálózatépítés
jegyében mutatják be az integrált
gyártási folyamatok potenciális
lehetôségeit, amelyekben a nyom-
dai feldolgozás egyre meghatáro-
zóbb szerepre tesz szert. A Hori-
zon a digitális változások aktív ré-
szeseként természetes, hogy part-
nerei részére bepillantást nyújt a
digitális átalakulások korszakába.

A rendezvény keretei között, a
teljesen átépített bemutatóterem-
ben a résztvevôk több mint 20 élô
bemutatón vehetnek részt, ahol
közvetlen közelbôl láthatják a
gépeket mûködés közben. Az
együttmûködésnek köszönhetôen a
Hunkeler, Canon, valamint Crown
van Gelder cégekkel a Horizon az
idei évben egyidejûleg három digi-
tálistekercs-felhasználási lehetôsé-
get mutat be könyvek, brosúrák és
DM-termékek variábilis gyártásá-
ra. A nyomdaipar vezetô személyi-
ségei – mint Hans Gut, a Hunkeler
AG-tôl és Patrick Piecha, az Onli-
neprinterstôl – bepillantást nyújta-
nak a napi gyakorlatba, és megvi-
tatják stratégiáikat az üzleti mo-
dellek továbbfejlesztésére. 

Gyakorlat, stratégia, 
üzleti modell 

Horizon Akadémia
Finishing First 

szakmai rendezvény

meghívó

Horizon-hírek
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Hatékony feldolgozás 
egy példánytól
az ipari mennyiségig

Bemutatásra kerül a már jól ismert berendezések, a Smart-
Stacker és a SmartSlitter újdonságnak számító, kétféle variá-
bilis ívfeldolgozási lehetôsége, továbbá az új FoldLiner 7 is.
Ez utóbbi egy kombinált rendszer, amely hajtogatógépbôl és
irkafûzôbôl, valamint a B2-es formátumot feldolgozó AFV-56

hajtogatógépbôl áll. A rendszer hangsúlyváltást jelent a fél-
formátumú táskás hajtogatógépeknél a Dynamic-Fold-techno-
lógiának és a Score-Navigator alkalmazásnak köszönhetôen. 

Valószínûsíthetôen sok érdeklôdôt fog vonzani a StitchLiner
Mark III is. A legújabb irkafûzô teljesítménye és könnyû
kezelhetôsége annyira meggyôzô, hogy a Horizon cég kilenc
hónap alatt világszerte 100 darabot értékesített a
berendezésbôl. 

A Horizon Akadémia nemzetközi vendégeit 2017. szeptem-
ber 26-án és 27-én, német nyelven beszélô vendégeit pedig
2017. szeptember 28-án és 29-én várja nagy szeretettel.

1133

A Finishing First rendezvényen költségmentesen vehetnek részt az érdeklôdôk, a résztvevôk lehetséges száma azonban korlátozott.
Ezért kérünk mindenkit, hogy elôzetesen regisztráljon. 
Jelentkezési határidô: 

Amilyen gyorsan csak lehet! 
Jelentkezés: https://www.finishing-first.de
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Magyar Nyomdászatért díj –
átadva kitüntetettjének,
Vágó Magdinak

Átfogóan a marketingrôl – Manager-konferencia
2017.  ok tóber  26.  –  Ho l lókô,  Caste l lum Wel lnes  Hote l

Szokásosan ôsszel megrendezésre kerülô manager-konferenciánk
témája ezúttal a marketing lesz. A téma jószerével mindenkiben
amolyan felszínes, továbbá humbugtól és manipulációtól sem
mentes asszociációkat ébreszt, emiatt aztán nem kevés
kétkedéssel és fenntartással fogadjuk.
Azt azonban senki nem vitat(hat)ja, hogy életünk szerves része, és
elengedhetetlenül hozzátartozik az üzleti életben való
boldoguláshoz. És ha ez így van – márpedig így van! –, akkor
érdemes jól csinálni.
Nos, ehhez a „jól csináláshoz” kívánunk mostani konferenciánk
elôadásaival hozzájárulni, és igyekszünk átfogóan, minden
vetületére kiterjedôen bemutatni a jó és hatékony marketing
lényegét.

A május 25-i Gazdasági konferenciánkon volt a Magyar Nyomdászatért díj hivatalos
és természetesen ünnepélyes átadója, ám azon – külföldi, szakmai elfoglaltsága
miatt – nem tudott részt venni az idei kitüntetett, és így nem a szakma széles
plénuma elôtt vehette át az ezzel járó arany kitûzôt, illetve az oklevelet, valamint 
a virágcsokrot, és persze nem tudta személyesen átélni a szakma jelenlévô tagjai
részérôl megnyilvánuló egyöntetû ünneplést.
A személyes átvételre csak késôbb, 2107. június 14-én került sor. 
Az átadás ceremóniája azonban elmaradt a gálavacsorától, merthogy Szövetségünk
irodájában zajlott: dr. Horváth Csaba elnök, valamint dr. Peller Katalin ügyvezetô
igazgató közösen adta át és ünnepelte – némileg családias hangulatban – az ágazat
legrangosabb elismerésének, a Magyar Nyomdászatért díjnak idei kitüntetettjét,
Vágó Magdolnát. ■

fe
dp

rin
t.h

u

Program:
◆ 10.00–16 óra között: 6 elôadás ebédszünettel

(az elôadók még egyeztetés alatt)
Fôbb témáink:

– Iskolamarketing, iparági marketing
– A nyomtatott és az online marketing

kapcsolata, lehetôségei
– A csomagolás, mint marketingeszköz

◆ 17–19 óra között: a helyi Kézmûves Nyomdamûhely
látogatása, amelyet alapítója és egyben üzemelte-
tôje, Zsiga Róbert mutat be az érdeklôdôk számára. 
A résztvevôknek kis meglepetéssel is készül
a Nyomdamûhely

◆ 20 órától: Vacsora a szállodában

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk
Manager-konferenciánkra!

Jelentkezés és bôvebb információ: www.fedprint.hu, 
Írhatnak is nekünk: fedprint@fedprint.hu, de telefonon 
– (+36) 1 350-7728 vagy (+36) 30 868-3693 – 
is készséggel adunk felvilágosítást. ■
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SzakMÁzz! – Ismét megyünk korteskedni!

Szövetségünk idén tavasszal kiállítóként vett részt a
Budapest Fôváros Kormányhivatala Foglalkoztatási
Fôosztály által életre hívott Tanulj SzakMÁ-t!
elnevezésû rendezvényen, amely elsôsorban azon
érettségizô/érettségizett fiataloknak szólt, akik nem
valószínû, hogy felvételt nyernek valamely felsôfokú
intézménybe, vagy egyáltalán nincs is szándékuk azok
valamelyikén továbbtanulni, továbbá a Fôvárosi
Munkaügyi Központokban regisztrált munkanélküliek
számára kínált átképzési lehetôségeket.
Ahogy annak idején (márciusban) az errôl szóló
beszámolónkban olvashatták, igen sikeresnek
bizonyult a részvétel, hiszen a nyitás pillanatától a
záróráig szusszanásnyi ideje nem volt a nyomdászat
mellett korteskedô dr. Peller Katalin ügyvezetô

igazgatónak, valamint Szilágyi Judit képzési
referensnek, akkora érdeklôdés övezte
folyamatosan a Szövetség standját. És igen rövid
idô alatt betelt – pedig két csoportban 50 fôre
szólt – a Keskeny Nyomda által felajánlott
nyomdalátogatásra történô jelentkezés. A
programra azóta természetesen sor került, és
kijelenthetô: nem lankadó érdeklôdés mellett… 
Nos, mindezen tapasztalatok alapján döntöttünk
úgy már márciusban, hogy a Kormányhivatal ôszi,
hasonló rendezvényén is részt veszünk. Noha
ennek a rendezvénynek az elnevezése és a
célközönsége némileg más, a lényege azonban
iparágunk számára nagyon is érdemi: ez egy
pályaválasztási kiállítás, egyben egy
nagyszabású, gyakorlatorientált rendezvény,

amely közel 7000 hetedik–nyolcadik osztályos (12–4
éves) diák számára mutatja be az egyes szakmákat,
illetve képzési lehetôségeket. Ott a helyünk tehát: a
Szilyvel közösen leszünk jelen! A kétnapos
rendezvényre – cégek támogatása mellett – számos
programmal készülünk. A SzakMÁzz! – Budapest
kiállításra a SYMA Sport és Rendezvényközpontban
kerül majd sor, mégpedig 2017. október 10–11-én.
Azt gondoljuk, ez a rendezvény is egy kitûnô alkalom
arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet a nyomdaipari
szakmákra, illetve lehetôségekre. Ezáltal minden
bizonnyal enyhítünk az ágazatunkat (is) nem kicsit
érintô szakmai utánpótlás hiányán, és ez – igaz, idôvel
– a  munkaerôhiány enyhítésére is jótékonyan kihat. A
kiállításra várjuk a nyomdaipar képviselôit is!  ■

Felnôtt-szakképzés (gépmester és könyvkötô szakokon)
A Szövetség aktív közremûködésével, 2017 ôszétôl államilag támogatott – ingyenes – 2 éves, esti tagozatos  képzések
indulnak nyomdaipari technikus (gépmester) és könyvkötô, továbbá nyomtatványfeldolgozó szakon, szakképzett oktatógár-
dával a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Mûszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma Tótfalusi Nyomdaipari tagozatán (Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos utca). 
A képzések sikeres elvégzése után a hallgatók nyomdaipari technikus (gépmester) szakképesítést, illetve könyvkötô, vala-
mint nyomtatványfeldolgozó szakképesítést szereznek.
Vidéki jelentkezôk részére kollégiumi elhelyezést biztosít az iskola az oktatási napokon.

Ezúton (is) szeretnénk a szakképzett-munkaerô hiánnyal küzdô nyomdaipari cégek vezetôi figyelmét felhívni a lehetôségre.
Kérjük, hogy támogassák, motiválják a képzésre jelentkezô aktív, illetve jövôbeni dolgozóikat!

Becsatlakozási lehetôség: 2017. szeptember 30-ig
A képzés részleteirôl bôvebb felvilágosítás:

Szilágyi Judit oktatási referens, 
oktatas@fedprint.hu,  06 70 336 4883
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Lazajlott a Szövetségünk által szervezett
elsô ofszetgépmesteri-alaptanfolyam

Szövetségünk az egyre súlyos-
bodó munkaerôhiány megoldá-
sára dolgozta ki 2016-ban a
Print: a TE jövôd! kampányt.
Azonban még a legsikeresebb
kampány is csak évek múlva
hozhat eredményt, elég bele-
gondolni az iskolaévek számába.
Ezért olyan megoldást választ-
ottunk, amely nagyon rövid idôn
belül hasznosítható tudást
biztosít. 
A gépmester-alaptanfolyam ötlete nyomdavezetôkben
fogalmazódott meg, jelenleg ugyanis nincs olyan „gyorstal-
paló”, amely nyomdában dolgozó, de képzettség nélküli
munkatársaknak nyújtana szakmai ismereteket. Elôzetes
felmérésünk alapján úgy tûnt, hogy a felmerült igény valós:
16 nyomdaipari cég jelezte, hogy 28 dolgozóját iskolázná be
a gépmester-alaptanfolyamra.
Erre alapozva fogtunk hozzá idén januárban a tanfolyam
részleteinek kidolgozásába.
Tisztában voltunk vele,
hogy 100 elméleti óra nem
adhat az iskolai OKJ-tanfo-
lyammal azonos tudást,
ezért célként gyakorlat-
orientált, azonnal haszno-
sítható képességek meg-
szerzését tûztük ki. Hét
nyomdától kértünk – és
kaptunk – kompetencia-
listát, amelyek alapján
Lovász Kálmán és Meizl
Zoltán (a Dabasi Nyomda
Zrt. vezetô munkatársai)
állították össze a tematikát.
Az ô szakmai felügyeletük
alatt készítette el az elô-
adások anyagait Prokai

Piroska és Görgényi Tóth Pál, akik az Óbudai Egyetem
nyomdaipari szakának oktatói.
A tanfolyamot már márciusban meghirdettük az ágazatban,
végül június közepén elindult, és augusztus 19-én sikeres
vizsgával zárult. Az eseményekrôl heti hírlevelekben szá-
moltunk be és folyamatosan frissült a kampány Facebook
oldala is.
A tanfolyamon nemcsak mi értékeltük a hallgatók fejlôdését,
tudását, de ôket is megkértük, hogy pontozzanak minket.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tananyag minôsége, gyakor-

lati használhatósága az ötpon-
tos skálán 4,4–4,6 áltagot ért el,
oktatóink pedig 4,8–5,0 pontos
értékelést kaptak.
A tanfolyam több tanulsággal is
szolgált. Mindenek elôtt azzal,
hogy az elôzetes támogatottság
és lelkesedés – valamint a fo-
lyamatos tájékoztatás – ellenére
a hallgatói létszám lényegesen
alacsonyabb volt a vártnál.
Sokan azzal indokolták vissza-
lépésüket, hogy idôközben az a

dogozójuk, akire gondoltak, kilépett… Az is világossá vált,
hogy a vidéki cégek számára egy tízhetes – alkalmanként
kétnapos – tanfolyam túlzottan nagy megterhelést jelent. Az
ô számukra tettük lehetôvé a tananyag megvásárlását, ami-
vel három vidéki cég élt, és többen is érdeklôdtek.
Végezetül pedig: a hallgatók és az ôket delegáló cégek
pozitív visszajelzései megerôsítették azt az elhatározást,
hogy folytassuk ezt a fajta képzést. Legközelebb egy másik
témában. ■

fe
dp

rin
t.h

u

mastertan327 szept  2017/09/07  16:07  Page 16



1177

Puha tapintású bevonatok, bársonyos vagy velúrszerû felületek
flexóval, illetve az átlátszatlan fedôfehér, továbbá a hu-track

A hubergroup 
legújabb innovációi

H
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fo

Speciális hatású 
bevonatok

Ezek a bevonatok a végfelhasználók
számára nemcsak vizuális, hanem
„érintési, tapintási” élményt is jelente-
nek: a speciális hatás ugyanis az „uj-
jak” számára is érezhetô, ezért a nyo-
mat, és persze az abból készült csoma-
golóanyag extra magas minôséget kép-
visel, és egyben extra magas „csáb-
erôt” eredményez. A puha tapintású
bevonatok bársonyos vagy velúrszerû
felületet biztosítanak az alapfelület-
nek, és a teljes csomagolás luxusérzést
nyújt. A magas pigmenttartalmú festé-
kek lehetôvé teszik az egyre fotórea-
lisztikusabb képalkotást a csomagolá-
son, mert a magas pigmenttartalom
megkönnyíti a finomabb megjelenítést
és felbontást. Mindehhez a nyomtatás-
nál alacsonyabb kimerítésû raszterhen-
gerek használhatók, amelyek meg-

könnyítik a finom elemek nyomtatá-
sát, miközben továbbra is magas szín-
intenzitást biztosítanak. Ennek köszön-
hetôen a spot festékek használata már
nem feltétlenül szükséges, mert a
négyszínkolor (CMYK) nagy pig-
menttartalmú készlet képes nagyobb
színtér reprodukálására.

A fehéralányomás
innovációja

A flexónyomtatási folyamat gyor-
san eléri a festékátviteli határokat,
merthogy a fehérrel történô alányomás
– ami nem kikerülhetô a technológiá-
nál – elengedhetetlen. A hubergroup
azonban kifejlesztett egy rendkívül
átlátszatlan fedôfehér festéket, ame-
lyet a DFTA konferencián fog bemu-
tatni. Ennek legnagyobb elônye, hogy
alkalmazásával ugyanolyan opacitást 

lehet elérni, mintha a nyomat mély-
nyomtatással készült volna, és ez a
fedôfehér réteg egyúttal megakadá-
lyozza, hogy a csomagolás tartalma
áttetszôdjön a hordozón.

Gyártási sebesség
maximalizálása: hu-track
A hu-track egy hubergroup által

forgalmazott hardver/szoftver szolgál-
tatáscsomag, amely lehetôvé teszi a
felhasználók számára – és rendkívül
gyorsan –, hogy közvetlenül a gépben
ellenôrizzék az általuk használt festé-
kek minôségét és összetevôit. A hu-
track alkalmazása csökkenti a tökéle-
tes szín eléréséhez szükséges beállítá-
sok számát, ezért ideális megoldás a
gyártási sebesség maximalizálására,
valamint a hulladék mennyiségének
minimalizálására.

A hubergroup vadonatúj innovációkat mutat be a DFTA (Német Flexószö-
vetség) ôszi konferenciáján, amelyre 2017. szeptember 14-én kerül sor Lipcsében.  A szövetség éves
iparkonferenciája olyan aktuális témákkal és kihívásokkal foglalkozik, amelyek érintik a hullámkarton és 
a flexibilis csomagolóanyagokat. A hubergroup élve a lehetôséggel, bemutatja az esemény résztvevôinek
az aktuális flexográfiai portfólióját. A bemutatni szándékozott termékek közül néhány kiemelten fontos 
a márkanevek tulajdonosai, valamint a számukra csomagolóanyagokat gyártó flexónyomdák számára,
mert vagy valós megoldást kínálnak a flexónyomtatáshoz kapcsolódó nyomtatási problémákra, vagy új
lehetôségeket nyitnak – beleértve a megrendelôket és a gyártókat egyaránt – a csomagolósok számára.

A hubergroup egyike a világ vezetô nyomdafestékgyártóinak, és mintegy 130 képviselettel van jelen világszerte, amely-
bôl 40 gyártói egység. A mai napig családi tulajdonban lévô cég több mint 250 éves tapasztalattal és szakértelemmel
rendelkezik a nyomdaiparban, és gyárt kiváló minôségû festékeket a csomagolóanyag, a kereskedelmi kiadványok, illetve
az újságnyomtatással foglalkozó cégek számára. A csoport 2016-ban összességében több mint 3500 embert foglal-
koztatott, árbevétele pedig elérte a 820 millió eurót. ■
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Pátria-siker – Magyar  bé lyeg a nemzetköz i  TOP 10-ben!

A StampNews „A 2016-os év 10 leg-
különlegesebb bélyege” közé választotta
a Magyar Posta karácsonyi bélyegét,
amelyet Nádi Boglárka grafikusmûvész
tervei alapján a Pátria Nyomda Zrt. gyár-
tott. A bélyegen téli hangulatot idézô
grafikai kompozíció látható, szív alakú
vonalban korcsolyázó párral. Érdekessé-
ge a biztonsági elemként szolgáló külön-
leges díszítésû vonalkód, valamint a kor-
csolyák nyomvonalába rejtett négynyel-
vû karácsonyi üdvözletet tartalmazó mik-
roírás – na, meg persze az, hogy flexó-
nyomtatással készült, mégpedig ötven

bélyegképet tartalmazó ívben és arany-
színû festékkel nyomtatva, öt bélyeg-
képes speciális kisívben. 

Bélyeget nyomtatni – a nyomdák
számára az egyik legnagyobb szakmai
kihívás. Túl a nyomatok iránti elké-
pesztô minôségi követelményeken, na
meg az utófeldolgozás specialitásain,
számos olyan biztonságtechnikai elvá-
rásnak is meg kell felelnie, amelyek

kivitelezése a klasszikus – mélynyom-
tatás, ofszet – technológiákkal sem egy-
szerû. A látható grafikai elemeken túl,
számtalan biztonsági elemet tartalmaz a
bélyeg, illetve egyéb speciális elvárások-
nak és kéréseknek is eleget kellett tenni a
gyártás során.

Nos, mindez immáron flexóval is
lehetséges, ahogy azt a Pátria Nyomda
bizonyította a Magyar Posta tavalyi kará-
csonyi bélyegével, amely a Mark Andy
P5-ös típusú gépükön készült. 

A Pátria Nyomda által gyártott 2016-
os karácsonyi bélyegnek azonban nem ez

az elsô díja! Az ágazat legrangosabb
szakmai megmérettetésén, a Best Print
Hungary versenyen – a biztonsági nyom-
tatvány gyártása során alkalmazott új
mûszaki megoldásoknak köszönhetôen –
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egye-
sület innovációs különdíját nyerte el.

Valóban igaz lehet az a megállapítás,
amelyet a Pátria képviseletében Tóth
József fogalmazott meg az egyik szakmai
rendezvényen, miszerint: „Ezzel a bé-
lyeggel a Pátria Nyomda történelmet írt
a bélyeggyártásban és a flexónyomtatás-
ban egyaránt!”

Ám azt is tudjuk, hogy – bárki bármit
is mond, vagy egy termék bármilyen si-
kert is érjen el különbözô versenyeken –
a legnagyobb ítész a piac… 

Nos, a Pátria Nyomda által flexó-
nyomtatással készült karácsonyi bélyeg
olyannyira elnyerte a megrendelô (Ma-
gyar Posta) elismerését, hogy a húsvéti
bélyeget is tôlük rendelték meg, és
természetesen flexónyomtatással… ■
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A 2015. szeptemberi hivata-
los piaci bevezetése óta ez év
augusztus végéig – tehát
mindössze két év alatt! – több
mint  500 darabot adtak el a
Canon imagePRESS C10000
digitális nyomdagépekbôl. A
Canon Europe-hoz érkezett
eddigi vásárlói visszajelzések
alapján az ügyfelek rendkívül
elégedettek mind a termékekkel, mind annak vállalkozásukra gyakorolt pozitív hatásával.

A folyamatosan növekvô nyomtatási mennyiségek mellett is  a kiváló teljesítményt nyújtó eszközt keresô nyomdák és
vállalatok igényeit egyaránt kiszolgálni képes imagePRESS C10000VP sorozat ötvözi a percenként 100 oldalas nyomta-
tási sebességet biztosító C10000VP, és a percenként 80 oldalas C8000VP technológiákat. A termelési  kapacitást növelô,
megbízhatóan konzisztens színeket és pontosabb regisztrációt biztosító imagePRESS C10000VP nyomdagépcsalád  az
eddigi imagePRESS termékskála sikereire épít, és egészen 350 g/m2-ig a használt  média súlyától függetlenül percenként
100 darab A4 oldalas nyomtatási sebességet kínál, ami kimagaslónak számít. ■

Canon – Több mint 500 eladott imagePRESS C10000 VP nyomdagép
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A mûködés, pontosabban a „lényegi, azaz a profittermelô” tevékenység kénytelen-kelletlen velejáróira fordított
idô minimalizálása, valamint a nyomdai folyamatok jogosultságnak megfelelô delegálása, illetve a teljes
rendszer átlátása, továbbá az az alapján leszûrhetô tények összegzése és kimutatása a cég hatékonyságának
növelése érdekében – ezt tudja a nyomdaipar körében leginkább ismert, elismert és méltán kedvelt cég, 
a Szabó László vezette ScrollMAX Zrt.. Legújabb fejlesztésük, a ScrollMAX-rendszer. A rendszer alkalmazása
lehetôvé teszi, hogy egy nyomdában senki ne fordítson arra idôt, amire nem szükséges – mert az akkor csak
visz, de nem hoz semmit –, ugyanakkor minden ott legyen, amire csak szükség van. Sokszorosan bizonyított
tény: a ScrollMAX-rendszer használatával javul a hatékonyság, ezáltal pedig az adott nyomda profitabilitása.
És hát persze, az is megfontolandó tény a rendszer bevezetése mellett, hogy hiánya – idôvel – hátrányt is
okozhat, merthogy negatívan befolyásolja a versenyképesség alakulását.
Januári lapszámunkban ugyan már olvashattak egy interjút a ScrollMAX-rendszer
apropóján, ám az azóta eltelt majd’ háromnegyed év történései és tapasztalatai
indokolják, hogy ismét reflektorfénybe kerüljön ezen  „printelligens” megoldás. 

A cégen belül – mindhárom „alfajával” együtt: tanfo-
lyam, tréning, webinárium – Vajda Gábor reszortja az
oktatás. A háromféle képzésre azért van szükség, mert
mindegyik más tudásszintre épül.

A tanfolyam azoknak szól, akik vagy nem, vagy csak
nagyon alapszinten ismerik a ScrollMAX-rendszert, ám
szeretnék alaposan megtanulni. Ahogy Vajda Gábortól
megtudtuk, a jellemzôen kis létszámú (maximum 4–6 fôs),

háromnapos, a ScrollMAX Zrt.
saját oktatótermében és az általuk
biztosított számítógépeken tartott
tanfolyamot ez idáig igen nagy
érdeklôdés övezte. Érdekesség,
hogy nemcsak nyomdák küldték el
munkatársaikat, hanem jelentke-
zett az iparágon kívülrôl is néhány

Vál t  vagy  lemarad…Vál t  vagy  lemarad… –  –  S c r o l l M A XS c r o l l M A X

Tanfolyamok, tréningek, webinárium – tapasztalatok
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anyag és gyártástechnológia nyomdai,
csomagolóipari és egyéb ipari gumihenger-gyártás

sleevek, gumikendôk széles választéka hagyományos
ofszet-, valamint UV-nyomtatáshoz, lakkozáshoz

segédanyagok, mosó-, tisztító- és egyéb anyagok

40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz

Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu

1199
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Biztonsági ragasztószalagok – 3 színben

● Felnyitás után színazonos OPENED feliratot hagy

● Papír- és kartondobozok biztonságos lezárásához

További információért keressen elérhetôségeink
valamelyikén:

Cím: 1188 Budapest, Szövet utca 15.
Tel./fax: 06 1 290 8359
E-mail: info@dupro.hu
Webáruház: www.ragibolt.hu
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Már januári cikkünkben jelezte Szabó László, hogy
a Scroll 3-as verzió támogatottsága megszûnt. Túl azon,
hogy mára már elavult operációs rendszer alatt fut, de a
jogszabályi változások miatt – jövô július elsejéig be
kell kötni a számlázó rendszereket a NAV-hoz – arra
sem lesz alkalmas, hogy eleget tegyen a törvényi elô-
írásoknak. Mindenképpen muszáj lesz tehát lecserélni!
Jó néhány cégnél mûködik még ilyen rendszer, úgyis,
hogy nem legitim… De – ahogy annak idején hangsú-
lyozta Szabó László – „nincs semmi probléma, aki cse-
rélni akarja újra, annak biztosítjuk az »amnesztiát«”. 

Sôt, van még egy jó hírük azoknak, akik a Scroll 3-
ast használják a mai napig! A meglévô adatokat ingyen
„átmigrálják” a legújabb, felhô alapú rendszerbe, ahol
az induláshoz, a program újdonságainak kihasználásá-
hoz ugyancsak ingyenes támogatást, oktatásokat is
biztosítanak. A nyomda az új rendszert pár hónapig
térítésmentesen, éles helyzetben próbálhatja ki, ami
alapján azután eldöntheti, hogy szeretne-e áttérni. 

„Sokszor kapjuk a kérdést, hogy miben más, miben
több a ScrollMAX, mint a meglévô régi 3-as rendsze-
rük. Erre a kérdésre alaposan csak órákig tartó bemu-
tatóval és napokig-hetekig tartó próbálkozással lehetne

válaszolni. A tapasztalatunk
szerint nincs idô és kapacitás
arra, hogy a meglévô munka-
menet mellett komolyabban
foglalkozzanak egy új rendszer-
rel. Ezért felajánljuk, hogy pár
hónapra ingyen megkapják a
teljes csomagot, minden kap-
csolódó szolgáltatással! 

A tesztidôszak végén pedig
leülünk és átbeszéljük a tapasz-
talatokat. Ha nem sikerült meg-
gyôzni ôket az újdonságokkal,
akkor létrehozunk nekik egy
olyan csomagot, amiben a korábbi funkciókat érik el, s
azt továbbra is tudják használni – csak most már egy
folyamatosan frissített, karbantartott rendszer kereté-
ben” – hangsúlyozta mostani beszélgetésünk alkalmá-
val Szabó László. 

Hát, én azért elég nagy összegben mernék fogadni,
hogy mi mellett fog dönteni azok meghatározó több-
sége, akik belekóstolnak a ScrollMAX-rendszer bár-
mely szintû printelligens megoldásába…

Régi helyett új – „ingyen kóstolás” meghosszabbítva!

„tanuló”, merthogy azt hallották, jók az esélyei a munkaerôpiacon annak, aki ismeri a Scroll-programot…
Összességében közel fél száz fô vett részt eddig a tanfolyamokon, és szerezte meg annak sikeres elvégzésérôl szóló
igazolást.

Az egynapos tréningek a már „gyakorló Scroll-osoknak” szólnak, és céljuk, hogy egy-egy téma – például árajánlat-
készítés – mélységeire, azaz mindazon lehetôségeire hívják fel a figyelmet, amelyeket korábban jellemzô módon nem
használtak ki a programot egyébként napi szinten használók. A tréningekre is az oktatóteremben került és kerül sor, és
nem lehet panasz az érdeklôdés hiányára… Az „oktatási felelôstôl” azt is megtudtam, hogy noha mindig egy bizonyos
adott téma kerül meghirdetésre, a gyakorlatban olykor megváltozik a „tanmenet”, merthogy a résztvevôket akkor és ott
éppen egy egészen más terület „izgatja”, így hát az kerül terítékre…

Az online tartott webináriumok esetében az elôre meghirdetett témát ismertetik, járják körbe, azonban az elôadás fél
órájában természetesen további kérdések felvetésére is van lehetôség.
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Az, hogy a cégnél a fejlesztés soha
nem áll le, teljesen természetes. Hi-
szen ettôl (is) lett a vállalkozás a
nyomdaipari vállalatirányítási rend-
szerek terén jószerint – és méltán –
egyeduralkodó a hazai ágazatban.
Ráadásul ôk az egyetlen szoftverfej-
lesztôk, akik csak és kizárólag erre az
iparágra fókuszálnak. Nincsenek
„egyéb lábaik”. Igaz, ez az egyetlen
meglévô, már nem is láb, sokkal
inkább egy elképesztôen stabil, a
nyomdaipari folyamatok teljes ská-
láját magába foglaló rendszeralapzat.
A csapat – amely éppen most bôvül
újabb két fejlesztôvel – folyamatosan
tele van ötletekkel, hogy hol minden-
hol, illetve milyen irányba haladjanak
a fejlesztéseik –, mivel annyiféle
lehetôséget látnak. Soha nem kell ke-
resgélniük az irányt, merthogy elké-
pesztôen sok lehetôség forog az
agyukban arra, hogy a rendszer mi-
ként tudná még inkább automatizálni
a nyomdaipari folyamatok operatív
szintû rutinfeladatait. 

A gondot legfeljebb a prioritás
meghatározása jelentheti.

A ScrollMAX-rendszert most
éppen az Android, illetve az iPhone
alkalmazásokkal bôvítik! Tették ezt
nemcsak a hazai felhasználók még
átfogóbb kiszolgálása érdekében,
hanem azért is, mert több nemzetközi
hátterû nyomdaipari vállalkozással
állnak kapcsolatban, vagy mûködnek
együtt. Ráadásul továbbra is terveik
között van – egyszer biztos lesz elég
idejük és energiájuk is a megvalósí-
tásához – a nemzetközi piacra történô
kilépés, és ezekben az esetekben már
alapelvárás ezen alkalmazások meg-
léte is. Mint ahogy az is szerencsés,
hogy immáron részvénytársaságként
(is) vannak jelen a piacon.

A ScrollMAX-rendszer mûködte-
téséhez – fusson az bármely platfor-
mon is – nélkülözhetetlen egy hatal-
mas és megbízható informatikai hát-

tér. Ennek mind a kapacitást, mind a
stabilitást, mind a biztonságot tekint-
ve olyan erôsnek kell lennie, hogy
még véletlenül se fordulhasson elô
bárminemû fennakadás. Jó hír vi-
szont, hogy ezt nem az adott nyom-
dának kell megteremtenie, hanem a
ScrollMAX-rendszerrel együtt meg-
kapja, annak kvázi „velejárója”.

S hogy mennyire megbízható mó-
don lehet erre számítani, azt jól mu-
tatja, hogy nem alacsony összegû
pénz-visszafizetési garanciát vállal a
cég, amennyiben – ne adj’ isten –
négy óránál hosszabb ideig leállna az
általuk biztosított szolgáltatás…

Hogy merre tovább, jelen pillanat-
ban még nem tudható. 

Ennek kapcsán Szabó László a
következôképpen fogalmazott: „A
mindenkori fejlesztések persze, újabb
fejlesztéseket generálnak, amit még
megjósolni sem tudunk, hogy mik
lesznek. Az azonban biztos, hogy a
ScrollMAX-rendszer használatával
még egyszerûbbé, átláthatóbbá, kö-
vethetôbbé, kontrollálhatóbbá és
egyben hatékonyabbá válnak a mun-
kafolyamatok, és így a cég mûködé-
sének egésze. A Scroll 5.0 olyan
»körültekintôen« veszi figyelembe az
adott cég lehetôségeit, szokásait,
felépítettségét, továbbá a törvény
vonatkozó elôírásait, a megrendelés
paramétereit, ezzel együtt követi a
munkafolyamatokat, »elôírja«,
összegzi és kontrollálja a feladatokat,
azaz »dolgozik« mindez alapján,
amelyre jószerint egy hús-vér ember
nem is képes – és nem is szabad hogy
az idôt erre fecsérelje. Az ilyen for-
mán felszabaduló emberi erôforrást
ott kell kiaknázni, ami számítógépek-
kel nem megoldható: a meglévô meg-
rendelôkkel való kapcsolattartásban,
az új lehetôségek feltérképezésében!
És ennek a pozitív hozadéka szintén
konkrétan mérhetô.” ■

Ilona

Céginfoinfo

Szeptember 26. (kSzeptember 26. (kedd), 14 óraedd), 14 óra
Az 5.7.2 vAz 5.7.2 verzió újdonságaiból erzió újdonságaiból 

Scroll-ûrlapok:
- ûrlapok,
- ellenôrzô listák,
- saját nyomtatványok,
- minôségi bizonyítványok,

hozhatók létre szabadon.

Egy PDF ellenôrzô listán keresztül
mutatjuk be az ûrlapok létrehozását,
jogosultságbeállításait és
használatát.

Október 2–4.Október 2–4.
ScrScrollMAX KollMAX Kerereskeskedelmi edelmi 
modul – alapismermodul – alapismereteketek

A hárháromnapos tanfomnapos tanfolyamolyam során 
a Scroll beállításaitól az ajánlat
elkészítésén át a táska kiszállításáig
tartó folyamatokat vesszük át, inter-
aktív módon, gyakorlási lehetôségek-
kel.
Az oktatás irodánkban kialakított
teremben zajlik, ahol a jelentkezôk
az átadott ismeretekben zavartalanul
mélyedhetnek el.

Szeptember 19., október 17.Szeptember 19., október 17.
ScrScrollMAX haladó follMAX haladó fokokonon

Fedezze fel, hogy az egyszerû
kalkuláción túl mi mindenrmi mindenree lehetlehet
képes a ScrollMAX rendszer!
Ajánlatok követése, belsô jóváha-
gyás folyamata, alvállalkozói aján-
latkérés, kalkulációvarázsló,
kimutatások stb.

A felhôben már ott vannak –
jön az Android és iPhone alkalmazás
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Az a bizonyos hozzáadott érték

Winkler & Stenzel Reklámügynökség
● Kezdjük a bemutatkozással!
– Anyavállalatunk, a Winkler &

Stenzel 1968-ban alakult, és egyike
Németország 50 legnagyobb tulajdo-
nosok által vezetett független reklám-
ügynökségének. Jelenleg öt városban –
a Hannoverben, illetve az attól nem
messze lévô Burgwedelben, Berlinben,
Prágában és Budapesten – található
irodájuk, és összességében több mint
hetvenen dolgozunk a cégnél. A buda-
pesti képviselet 2010-ben nyílt, jóma-
gam, illetve a kollégáim nagyobbik
része a kezdetektôl a csapat tagja.
Teljes körû reklám- és marketingügy-
nökségként az elmúlt idôszakban jó
néhány, nemzetközileg is ismert „nagy
multinak” – például: Tui Utazási Iroda,
Volkswagen, Klingersynerg – dolgoz-
tunk. De mi készítettük a Rossmann
valamennyi hazai marketinganyagát,
beleértve a negyedévenként megjelenô
magazinját is. Ezeken kívül természe-
tesen számos relatíve kisebb megren-
delônk is volt – és persze, van! –, akik
közül többnek mi alakítottuk ki a
brandjét, építettük fel a marketingkam-
pányát, amelybe az offline és online
megjelenések egyaránt beletartoznak.     

● Véleménye szerint mi az önök
legnagyobb erôssége?
– Kreatívak vagyunk, továbbá szak-

mailag rendkívül felkészültek, ráadásul
jókora tapasztalattal rendelkezünk
mind a nyomtatott, mind az online
marketing területén! Félretéve a tréfát:
ez tényleg igaz – még ha nem is hang-
zik túl szerénynek! Mindegyikünknek
– azontúl, hogy alapvetôen alkalmazott
grafikusok vagyunk, illetve programo-

Annyiszor hangzott el a megállapítás, és mindenki tisztában is van a
jelentôségével, miszerint: bárkinek bármi is az alaptevékenysége,
hozzáadott értéket mindenképpen érdemes mellé nyújtani a megren-
delô számára. A hozzáadott érték ugyanis szinte elengedhetetlen:
jelentôs mértékben segíti elô – mondhatnánk: egyik záloga annak –,
hogy magunkhoz kössük az ügyfeleinket, partnereinket. Persze csak
akkor, ha ez a plusz az ô számukra képvisel olyan értéket vagy elônyt,
ami megkönnyíti vagy egyszerûbbé teszi munkájukat, illetve az ô üzleti
boldogulásukat támogatja. „A piacomat segítve a magam piacát erô-
sítem” igazságához kétség sem fér. A beszállítók mindegyike réges rég
felismerte ezt, és szerves része napi szintû tevékenységüknek. S noha
látunk néhány példát erre a nyomdai szolgáltatást végzôk körében is,
közel sem annyian alkalmazzák a módszert, mint amennyi nyomdának
– mindegyiknek! – elkélne. Ennek oka – azt gondolom – nem a nyil-
vánvaló evidencia ismeretének, hanem sokkal inkább az idô, az ener-
gia és olykor az erre alkalmas ember hiánya. Márpedig arra a bizonyos
hozzáadott értéknek a biztosítására nagy szükség lenne…!
Nos, a Winkler & Stenzel Reklámügynökség éppen arra szakosodott,
hogy egy együttmûködés keretei közt elvégezze ezt a feladatot az
adott nyomda helyett, ám messzemenôkig az adott nyomda képvisele-
tében. Az ô profiljuk ugyanis éppen az, hogy többféle eszközzel is 
– a kreatív grafikai tervezéstôl vagy éppen a leadásra kerülô grafikai
anyagok ellenôrzésétôl a termékfejlesztésen és márkaépítésen át a
piackutatásig, illetve a nagy adatmennyiségbôl átgondolt és kipróbált
automatizálási folyamataik segítségével készült kiadványokig –
elôsegítsék és fôleg erôsítsék a nyomda és megrendelôje közötti
kapcsolatot. 
Ez a hat fiatalból – Szakács Gusztáv Bálint, Taskó Dániel, Tatay Eszter,
Demcsák András, Ficzere Adrienn, Pesti Balázs – álló kreatív csapat
tehát arra vállalkozik, hogy a nyomdákat „mentesítse” a hozzáadott
érték biztosításával járó idô- és energiarabló tevékenységtôl. Helyettük
megteszik ôk: „leszállítják készen” számukra a hozzáadott értéket.
Szakács Gusztáv Bálinttal, a Winkler & Stenzel Reklámügynökség
hazai képviseletének irodavezetôjével beszélgettem.
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zási affinintással is rendel-
kezünk – van nyomdaipari,
vagy ahhoz kapcsolódó
végzettsége, és ez nem
csak elméleti tudást jelent,
hanem nagyon is gyakorla-
tit. Tevékenységünk során
pedig – a flexó kivételével
– valamennyi nyomtatási eljárás napi
szinten életünk része, tehát mindaz, ami
ezzel kapcsolatosan felmerül(het), mint
probléma, azt messzirôl kiszúrjuk, és
máris javítjuk. Nagyon jól összeszokott
csapat a miénk, kölcsönösen segítjük, és
ha kell, akár helyettesítjük egymást:
miközben mindenki megôrizte egyéni
kreativitását, mégis „egy rugóra jár az
agyunk”. 

● És miként tudja mindez a nyom-
dák érdekét szolgálni kvázi úgy,
mintha az ô hozzáadott értékük
lenne az ô megrendelôik felé?
– A nyomdáknál nem kevés bosszúsá-

got, továbbá selejtet és idôveszteséget
okoz, ha a nyomtatás során derül ki,
hogy például nem volt megfelelôen elô-
készítve a grafikai anyag. Ilyenkor jön a
leállás, a megrendelô értesítése, a javítás,
azután valamikor az ismételt gyártásba
helyezés. Néhány nyomdánál van ugyan
elôzetes ellenôrzés, de többségüknél –
fôleg a kisebb cégeknél – nem adottak a
feltételek: nincs hozzá meg sem a techni-
kai felkészültség, sem az apparátus. Az ô
számukra kínáljuk azt a szolgáltatásun-
kat, hogy az anyagokat elôzetesen „be-
vizsgáljuk”, az esetleges hibákat korri-
gáljuk. Bármilyen nyomdatermékrôl – a
szórólaptól a könyveken, kereskedelmi
kiadványokon, újságokon át az óriáspla-
kátokig vagy molinókig – legyen szó, és
bármilyen technológiával – ofszet, digi-
tális, szita stb. – történjék a nyomtatás,
tökéletesen elôkészített anyagot kapnak
tôlünk. Ez a nyomda számára azért jó,
mert biztos lehet benne, hogy az elôké-
szítés miatt nem kell leállnia, és nem kell

semmilyen szinten konfrontálódnia a
megrendelôvel. A megrendelô pedig azt
tapasztalja, hogy a nyomda külön odafi-
gyel rá, az ô munkáira, és már elôzetesen
mindent elkövet a minél hibátlanabb és
zökkenôktôl mentes együttmûködésért.

A másik terület, ahol véleményünk
szerint olyan szolgáltatást kínálunk,
amely minden fél számára elônyökkel
jár, az a termékfejlesztés. Ha a nyomdai
elôkészítés ellenôrzésére igaz, hogy erre
a nyomdáknak nem vagy csak módjával
van felkészültsége, kapacitása, akkor a
termékfejlesztésre, mint a megrendelôk-
nek nyújtott hozzáadott érték biztosításá-
ra különösen érvényes. Pedig talán a
leghatékonyabb módja egy megrendelô
megtartásának, ha olyan fejlesztéseket
javasolunk egy-egy terméke esetében,
amely üzleti szempontból számára vala-
mifajta elônyt jelent, leginkább azt, hogy
növeli profitját. Ez lehet például az, ha
formátumot vált, ami gazdaságosabb
papírfelhasználást tesz lehetôvé, vagy
éppen az, hogy a szokott helyett valami
más hordozóra készül a termék, esetleg
újabb felületnemesítéssel vagy kötészeti
megoldással növeli az adott nyomdater-
mék – legyen az bármi is – piaci kelen-
dôségét, vagy az azon elhelyezett üzenet
célba érkeztetését. Másik esete a termék-
fejlesztésnek a belcsíny újratervezése,
arculat, tipografáia, esetleg a kommuni-
káció újragondolásával.  

● Vagyis „beékelôdnének” a nyom-
dák és az ô megrendelôik közé? 
– Nem, és igen! Jobban fejezi ki a mi

szerepünket, ha úgy fogalmazunk: in-
kább „megolajozzuk” a kettôjük kapcso-

latát, amibôl ráadásul mindkét fél
profitál. 

● Gondolom, önök is akarnak…
„Aranyárban” mérik ezeket a szol-
gáltatásokat?
– Hamar felkopna az állunk, ha így

tennénk. Ám nehéz lenne „listaárat”
meghatározni, éppen ezért nincs is…
Ezen a téren nagyon igaz, hogy az érdek-
lôdôkkel egyesével kell leülnünk és
átbeszélni a részleteket, majd csak ezt
követôen lehet meghatározni azt az árat,
amely valamennyi fél számára „megéri”.

● Bármelyik szolgáltatásukról
beszélünk is, és esetleg anyagilag
bármennyire is megérné a nyomda
számára, ott a bizalom kérdése…
Megrendelôikrôl van szó, és azo-
kat mindenki „ôrzi”…
– Vállaljuk, hogy az elkészült nyomdai

állományokat közvetlenül a nyomdáknak
adjuk át, így garantálva azt, hogy a gyár-
tás végül az ügyfelet felénk közvetítô
nyomdában valósul meg. Tapasztalataink
szerint, minél több szereplôn keresztül
halad át egy információ, annál nagyobb
lesz a hiba lehetôsége. Így arra törek-
szünk, hogy közvetlenül a megrendelôvel
kommunikáljunk a grafikai megvalósítás
kérdéseiben, ezért aztán lényegesen rövi-
debb idô alatt, hatékonyabban juthatunk
el a végsô tervekig. 

Egyféle kapocsként állunk a nyomda
és a megrendelô között, természetesen
szerzôdésben garantálva azt, hogy min-
den gyártás végül abban az adott nyom-
dában történik. ■

Ilona
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Ebben az évben, a XIX. Fórum a Minôségrôl rendezvény témája
a „Jóból kiváló – a tartós üzleti siker alapja a minôség”.
Nemcsak az „irigyelt” multiknál, de számos hazai példát is
találunk a minôségirányítási  alkalmazások iránti elkötelezettség
eredményeire épülô sikerekre. Mégis van egy pont, amikor a
stabil „jóság” már átbillen egy magasabb kategóriába, és a sok jó
közül kiemelkednek a még jobbak, vagyis a kiválók. Az
elôadóktól azt kértük, hogy a saját tapasztalataik alapján adjanak
ötleteket, javaslatokat, a lehetôségekhez mérten publikus receptet
a jóból kiváló folyamatáról.
Az üzemlátogatás helyszíne: Eisberg Hungary Kft., Gyál.

(A konferencia és az ebéd helyszíne még egyeztetés alatt, a résztvevôk létszámától függôen változhat az üzem környezetében.)
Részvételi díj – annyi, mint tavaly! –: 19 600 Ft + áfa/fô,  az egyesület tagjainak kedvezményesen: 16 000 Ft + áfa/fô.
Bôvebb felvilágosítás: elôadások, szakmai tartalom: Varga Margit (20/2000-455), szervezés Fodor Erzsébet (30/632-3344)

Az elmúlt év különösen gazdag volt a kiemelkedô szakmai
eseményekben (drupa, PPDexpo, Interpack, FESPA),
amelyek nemcsak, mint látványosságok voltak érdekesek,
hanem korában soha nem látott technológiai fejlôdés
mérföldköveit rakták le. A P+F a legjobb alkalom egy
számvetésre,  hogy a megismert újdonságokról most
alaposabb értékelések is születhessenek. 
A szimpózium nyitott, azon bárki részt vehet, aki elfogadja 
a részvételi feltételeket, de tekintettel a korlátozott
szálláslehetôségekre, a tagsági viszonnyal rendelkezôk 
elônyt élveznek a jelentkezések elfogadásánál.

A konferencia tervezett programja: 
2017. október 26., csütörtök

11:00–12:30 Érkezés, regisztráció a Tengelicen,
a Hotel Orchideában

12:00–13:30 Büféebéd a Hotel éttermében 
14:00–19:00 Elôadások a hotel konferenciatermében
Az idegen nyelvû elôadásokat tolmácsolják. Az elôadások 
egy része még egyeztetés alatt. A mindenkori aktuális
információk honlapunkon megtalálhatók.)
20:00-tól Bankettvacsora a hotel éttermében

2017. október 27., péntek

10:00-tól Utazás egyénileg Szekszárdra a Fritz Tanya, 
Borház és Panzió étteremhez.  
Onnan különbusz-transzfer az üzemlátoga-
tásra a nyomdába, majd vissza az ebédre.

(A nyomda Szekszárd városközpontjában van, nem hogy
parkolási, de megállási lehetôség sincs!)

12:00-tôl  Ebéd, fakultatív pincelátogatás, hazautazás

A konferencia és bankett helyszíne a korábbi rendezvénye-
inkrôl már ismert Hotel Orchidea Konferencia- és Wellness-
hotel Tengelicen (www.hotelorchidea.hu).
Szobafoglalások a jelentkezések sorrendjében!  
Jelentkezések lehetôleg on-line a honlapon (www.pnyme.hu).
A szállodaigények kielégítése a beérkezés sorrendjében, de
azonos napon érkezett jelentkezéseknél tagjainkat elônyben
részesítjük. Kedvezményes jelentkezési határidô:

2017. szeptember 12., kedd!
Kötbérmentes lemondás október 12-ig lehetséges.
Ezt követôen a szállásárakat 100%-ban ki kell fizetni!

További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a titkárságon
(Fodor Erzsébet: 1-783 0347, 30-632 3344), a szakmai
tartalommal kapcsolatban Schmidt Dánielnél (30-236 3690),
a nyomdaipari szakosztály elnökénél.

Fórum a Fórum a MINÔSÉGRÔLMINÔSÉGRÔL
2017. október 5., csütörtök

P+F – azaz: Print + Finising 2017P+F – azaz: Print + Finising 2017
2017. október 26–27., Tengelic, Szekszárd
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Szakmai tanulmányútSzakmai tanulmányút
Észak-Olaszországba,Észak-Olaszországba,

BerBergamóbagamóba
2017. október 5–6.

Rendkívüli sikere volt 2015-
ben az észak-olasz szakmai
tanulmányútnak. 
A Keményfém Kft. és 
a PNYME szervezésében
most hasonlóan gazdag
programot szervezünk a
Bergamóba és környékére
koncentrálódó nyomdagép-
gyártás közös rendezvényé-
hez kapcsolódva.

Paperflow kiál l í tás
2017. október 04–06., Bergamo (Milánó mellett)
Nyomda- és kiállításlátogatás, inspiráció, beszélgetések
és gépek, gépek, gépek… testközelben.
– SCS Automaberg (kötészeti és dobozgyártó gépek)
– Solema (kötészetautomatizálás, hullámtermék-
feldolgozás)
– Peroni (Iratlefûzô- és határidônapló-gyártás)
– Tecnomac (fóliázás, felületnemesítés)

Az utazás repülôvel csoportosan vagy egyénileg is
lehetséges, esetleg gépkocsival is bevállalható. Az
általunk szervezett szakmai program október 5–6.
(csütörtök, péntek), de az igényektôl függôen ez
bôvíthetô.

Akit érdekel a lehetôség, azzal személyesen egyeztetünk
az utazási- és szállásigényeirôl/lehetôségekrôl.
Faragó István: faragó@kemenyfem.hu 30/934-2223
Pesti Sándor: titkarsag@pnyme.hu 30/9486-381

Jelentkezési határidô: AZONNAL!

Gyártmány/típus Megnevezés (gyárt. év) Állapot
KOLBUS ZU801, KM470, HD140      Ragasztókötô gépsor (1997)    KOLBUS által felújítva
KOLBUS SU 125 Type 630 Védôborító felrakó   jó
INTEGRA OOSTVEN Flexibilis fedélkészítô gép (1993) jó
RIMA RS 3110 SL Keresztkirakó (2001) jó
ZIRKON FORTA 2 színes nyomógép jó
LITHOMANN 1 színes, tekercs ofszet nyomógép (1974) jelenleg is gyárt
MBO K 760/4 S-KTL Efficiency Hajtogatógép (2008) nagyon jó
FAI Pántológép (2001) nagyon jó
ADAST ROMAYOR 1 színes nyomógép jó
LAMINA 111-1420 Kasírozó automata + présasztal (1989)      jó
KÍNAI TÉGELYPRÉS        B1-es (2001) jó
NORDSON BM20 Ömledékolvasztó és adagoló    jó
SMB C-Line Ci Tandem pántoló gépsor (2010) nagyon jó
ZÜND G3 L-3200 Plotter (2009) nagyon ó
DURST 600 Pictor UV táblanyomtató gép (2007) jó 
STOCK SFAM 7/1600 Ragasztókötô (2010) nagyon jó
ORWACK 2140 AT Tömörítô gép (2011)  nagyon jó
ZECHINI X-case Beakasztó (2012) szinte új
POLYGRAPH Körprés nagyon jó
KAEV P703 Tûzôgép (nem ismert)   jelenleg is üzemel
FOLD MASTER FM 235.111 Hajtogatógép (nem ismert)  jelenleg is üzemel
POLYGRAPH Brehmer    Irkafûzô (nem ismert) jó
HP Designjet L65500 Tekercses nyomtató (2010) jó
KOLBUS DA36 Táblakészítô (1977)  jó
MAXIMA 115 Egyenesvágó gép (1991)  jó
MAXIMA MS 80 G Egyenesvágó gép (1998) jó
PERFECTA Seypa 115-1 Egyenesvágó gép (1977) jó
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További információk: www.prosystem.hu 
◆ Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873, usedmachines@prosystem.hu
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon: +36 1 226 1944
printinfo@t-online.hu 22001177

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ vagy KERETES
176 000 Ft

1/5 OLDAL

40 000 Ft

1/2 OLDAL
92.000 Ft

1/4 OLDAL

52 000 Ft

1/3 OLDAL

66 000 Ft

1/8 OLDAL

20 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a hirdetést
kéziratként küldik, ám abban logó vagy képi anyag szerepel, akkor azokat digitális
formátumban – tiff, pdf, jpg – kérjük! Felbontás: minimum 300 dpi.

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2017-ben:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 26. ((0011..1166..))
február 22. ((0022..1111..))
március 20. ((0033..1100..))

április 13.((0044..0033..))
május 9. ((0044..2299..))
június 1. ((0055..  2222..))
június 29. ((0066..  1199..))

– nyári szünet –
szeptember 12. ((0099..0011..))

október 5. ((0099..2255..))
október 31. ((1100..2200..))

november 23. ((1111..1133..))
december 18. ((1122..0088..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
28–36 oldal terjedelemben

cca 2500 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon: +36 1 226 1944

(8–9 óra között)
E-mail:

printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya
KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001177--bbeenn  iiss!!
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VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. 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  sszziittaa--
ffeessttéékkeekk  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.
T
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te RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
c s a k  n á l u n k !c s a k  n á l u n k !

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

Tel./fax: 061-264-3819

Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
Morgana sorszámozógéphez

8-9 számjegyes
sorszámozófejek, AKCIÓ!AKCIÓ!

IINNVVEENNCCIIÓÓ®® KKfftt..
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9333 250

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher

drótfûzôgépek, fejek.

Sorszámozás, perforálás
Morgana FSN

sorszámozógéppel.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9 333 250

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

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

2277

Digitális nyomdanyomda
féláronféláron eladó!

webtoprint@outlook.hu

CCíímmkkeeaarraannyyoozzááss
DDoommbboorrnnyyoommááss

RRiittzzeellééss--ssttaannccoollááss

KKiiss  GGéézzaa
egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,

Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu

↔Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 13 500 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu
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