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Jsem velmi rád, že Vás po dlouhé době
mohu pozvat prostřednictvím Newsletteru
Sign Invention do světa novinek a informací
z reklamního a polygrafického trhu.
Prožili jsme nejen měsíce, ale de facto
roky, díky nimž si silně uvědomujeme cenu
stability, klidu a jasné perspektivy. Jedno
čínské prokletí, vyjádřeno velmi kulantně,
zní: „Přeji ti, abys prožil zajímavé časy.“ Asi
všichni budete souhlasit, že jsme se ocitli ve
velmi „zajímavé“ době. Nedá se nic dělat, ale
tuto náročnou a turbulentní dobu musíme
zvládnout. Omezení sociálních kontaktů
přineslo hlad po osobních setkáních. Naučili

jsme se, že věci dokážeme vyřešit i přes
obrazovku, ale není to prostě ono. Stále platí,
že nejlepší je obchodnímu partnerovi potřást
pravicí. Veletrh nám umožní znovu se vidět,
zjistit informace nebo třeba porovnat aktuální
nabídku trhu a cen.
Veletrhy, které právě probíhají ve veletržním
areálu PVA EXPO Letňany, mají velmi dobrou
návštěvnost. Věřím, že i na veletrh REKLAMA
POLYGRAF OBALY si návštěvníci v hojném
počtu cestu najdou. Osobně se na tento
okamžik, kdy se na veletrhu setkáme, moc
těším.
František Kavecký
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JAK ZMĚNIL COVID-19

TISKAŘSKÝ PRŮMYSL?
ANALÝZA SPOLEČNOSTI SMITHERS UKAZUJE, ŽE PANDEMIE KORONAVIRU HLUBOCE
A V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU ZASÁHLA POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL. VE SROVNÁNÍ S ROKEM
2019 SE OBJEM TRHU V ROCE 2020 CITELNĚ ZMENŠIL A NĚKTERÉ TRENDY BUDOU
JIŽ NEZVRATNÉ.
Celkový objem trhu klesl z 814,7 miliardy USD

se, že radikální pokles poptávky způsobí krach

v roce 2019 a na 743,4 miliardy USD v roce

mnoha poskytovatelů tiskových služeb.

2020. Objem výtisků A4 z 47,8 bilionů klesl na

Uvolnění opatření vytvoří ve střednědobém

41,4. Lockdown režim omezil objednávky tis-

až dlouhodobém horizontu skvělé příležitosti

kových výstupů. Pandemie urychlila některé

pro společnosti, které přežijí. Budou se tisk-

dlouhodobé trendy, ale objevily se i zcela nové.

nout menší série a do popředí se dostane zájem o produkty s vysokou kvalitou a přidanou

Tisková média
Data ukazují, že dopad pandemie hluboce za-

hodnotou.

Pandemie způsobila pokles trhu
a objemy se již nevrátí

Obaly a etikety

Substráty

způsobilo silnou migraci čtenářů k online ka-

Tento segment byl nejméně zasažen. Došlo

Pokles se projevil i na trhu s tiskovými substrá-

nálům. Trh zareagoval snížením rozpočtů do

k poklesu používání přepravních a průmy

ty. Snížení poptávky postihlo novinový papír

printové reklamy a je vysoce pravděpodobné,

slových obalů, ale ty jsou potiskovány jenom

a natíraný i nenatíraný bezdřevý papír. Na tento

že většina tohoto ztraceného objemu se již ni-

v malé míře. Trh drží potraviny, nápoje a léčiva.

trend zareagovaly papírny a celulózky změnou

kdy nevrátí. Mnoho titulů se přesune pouze do

Panické nákupy a hromadění zásob způsobily

konfigurace svých strojů, v některých přípa-

online prostředí, nebo zaniknou. Velmi pádným

větší výkyvy v poptávce, ty se ale postupně

dech jejich odstavením. Snížená produkce uve-

ztlumily.

dených komodit se tedy jeví jako trvalý trend.

sáhl tisk novin a časopisů. Omezení pohybu

potvrzením tohoto tvrzení je fakt, že společnost IKEA oznámila, že po vydání v roce 2021
přestane vydávat svůj legendární katalog. Ten
býval největší tiskovou zakázkou na světě.

Svět lační po etiketách
a různých štítcích

Tato situace je výhodná pro digitální tisk. Snížení objemů tištěné reklamy hraje pro digitální
technologie umožňující efektivní personalizaci
a práci s variabilními daty. Menší zakázky jsou
digitálně efektivnější.

Grafika
Velkoformátový tisk zasáhl pokles poptávky
po POP a POS, protože se zastavil provoz
mnoha obchodů, restaurací a hotelů. Ztráty
zaznamenal i trh komerčních tiskovin. Hodně
formulářů, informačních bulletinů a manuálů
migrovalo rovněž do online prostředí. Očekává
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Trh lepenky a obalových fólií byl odolnější
a předpokládá se, že se vrátí k pozitivnímu
růstu a od roku 2025 přesáhne objemy před
pandemií.

Investice do technologií
pro digitální potisk obalů
nemůže zklamat

Elektronický obchod
Pandemická opatření přinesla prudký nárůst
online prodeje. Maloobchod se musel situaci
přizpůsobit a zajistit dodávky zákazníkům. Objemy dodávek obalů pro elektronický obchod
vzrostly v roce 2020 o 40 % ve srovnání s rokem 2019, přičemž každý nákup vyžaduje další
obaly a etikety.
Tato situace vytváří ohromnou příležitost pro
poskytovatele tiskových služeb, zejména při
práci s variabilními daty. Digitální linky mohou
klientům komunikovat identitu prodejního kanálu i samotné značky.

PANDEMIE ZPŮSOBILA,
ŽE ELEKTRONICKÝ OBCHOD
A ŠIRŠÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÍ
WEB-TO-PRINT
JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI
INVESTICEMI TISKAŘŮ.

Jednou z možností je spolupráce a instalace
tiskových linek v distribučním centru prodejce na základě uzavřené smlouvy. Dodavatelé
tiskových technologií však mohou své linky
instalovat přímo u obchodníků, protože prodejci potřebují vyřešit přinejmenším efektivní tisk
adresních štítků.

Virtuální prodej a SaaS
Mnoho běžných obchodních aktivit bylo pozastaveno kvůli COVID-19. Z pohledu prodeje
strojů byla největší obětí drupa 2020. Pokus
o její konání v červnu 2021 ochromilo rozhodnutí
většiny hlavních výrobců technologií nezúčastnit se a veletrh by se měl konat až v roce 2024.
Mnoho výrobců technologií proto přistoupilo

k online prezentacím a uvedlo své novinky formou virtuálních ukázek a prezentací. Pandemie
zvýšila tlak na podpůrné služby, a tak se posílil
význam segmentu SaaS (software as a service
– software jako služba).
Mnozí z nich mají s tímto trendem pozitivní zku-

plňkovým trendem elektronického obchodování je, že objednávky budou menší, ale bude
větší tlak na rychlost dodávky. To podpoří širší
uplatnění automatizovaného tisku, dokončování a distribuce. Pro více segmentů to znamená
urychlenou konverzi z analogových na digitální

šenosti a tiskařské firmy navzdory omezování
výdajů investovaly do budování integrovaných
vztahů operátorů a podpory výrobců strojů.

technologie.

Online platformy
Pandemie způsobila, že elektronický obchod
a širší využití web-to-print řešení jsou nejdůležitějšími investicemi tiskařů. Omezení osobního kontaktu přineslo nový přístup zákazníků
a potřeba meziproduktů nebo osobního obchodního kontaktu se citelně snížila. Do roku
2030 se online specifikace a objednávání stanou normou.
Čeká nás svět nových prodejných kanálů. Tiskaři se budou muset vypořádat s aplikacemi
pro nabídku služeb, stejně jako taxikáři s platformami Uber či Bolt. Loajalita zákazníka se
velmi sníží a důraz bude kladen na služby. Do-

Diverzifikace
Všeobecné přijetí web-to-print řešení výrazně
znevýhodní malé firmy. Trend ukazuje, že to
přináší více specializace a kooperace. Mnohé
firmy se zaměří na několik specifických produktů a další zakázky přesunou na větší firmy
s dostatečnou výrobní kapacitou.
Jiné společnosti rozšíří škálu produktů a služeb
o nové oblasti. V roce 2020 to bylo poskytování
označení podle pandemických opatření a potisk osobních ochranných prostředků. Tento
trend se bude nadále rozšiřovat do průmyslové
a funkční dekorace.
Nadějí je, že existuje přirozená synergie mezi
e-commerce a web-to-print. Velká očekávání
jsou v digitalizaci potisku textilních dekorů.

Spandex zve na veletrh
Reklama Polygraf 2022
3.-5.5.2022
PVA EXPO Praha
Hala 2 C
Spandex SyndiCUT, s.r.o. Tel: +420 286 006 455 | e-mail: objednavky.cz@spandex.com
Spandex, s.r.o. Tel: +421 2 3333 5555 | email: objednavky.sk@spandex.com
www.spandex.com
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SAPPI POLYGRAFICKÝ POČIN ROKU
PŘIHLASTE SVŮJ VÝROBEK DO PRESTIŽNÍ
SOUTĚŽE A NAVŠTIVTE VÝROBNÍ ZÁVOD
SAPPI. NAVÍC ZÍSKÁTE PROPAGACI SVÉ
FIRMY I POLYGRAFICKÉHO UMU V TIŠTĚNÝCH I ON-LINE MÉDIÍCH V ČR I SR.
Může se jednat o cokoliv od letáku přes krabičku až po knihu. Jedinou podmínkou je, že
tiskovina musí být vyrobena z papíru společnosti SAPPI.

Dva výtisky přihlašovaného polygrafického
výrobku musí být doručeny nejpozději do
29. 4. 2022 na adresu organizátora:
Igepa CZ s.r.o., Jana Albrechtová
Ke Stadionu 400, 250 70 Odolena Voda
A zároveň řádně přihlášeny do soutěže.
Přihláška ZDE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Uzávěrka přihlášek

29. 4. 2022

Dodání exponátů

29. 4. 2022

Hlasování veřejnosti
na sociálních sítích

Každý účastník smí přihlásit pouze jeden
výrobek, případně set výrobků, pokud patří
k sobě.

10. 5.–31. 5. 2022

Zasedání poroty

12. 5. 2022

Slavnostní předání cen

16. 6. 2022

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je ocenit něčím významné práce, doslova od letáku přes knihu až ke krabičce. Polygrafickým zpracováním, originalitou,
uměleckým dojmem. Soutěží chceme podpořit
tiskárny a vyzdvihnout jejich kreativitu a přístup k zakázkám.

KRITÉRIA HODNOCENÍ (bez pořadí důležitosti)
• Kvalita tisku
• Způsob a kvalita zušlechtění
• Knihařské zpracování
• Umělecký dojem a kreativita
ČLENOVÉ POROTY
• Zástupce společnosti Igepa CZ
Petr Breburda
• Zástupce společnosti SAPPI
Alexander Kuklovský
• Odborný nezávislý garant za ČR
Martin Novotný, Grafie CZ
• Odborný nezávislý garant za SR
Marian Hains, VELDAN
OCENĚNY BUDOU PRÁCE V KATEGORIÍCH
• Polygrafický počin roku – absolutní vítěz
• Cena za originální pojetí tiskoviny
• Vítěz sociálních sítí – hlasování proběhne na
sociálních sítích Igepa CZ

Pro vítěze ve všech třech kategoriích je připravena návštěva papírenského závodu SAPPI v Gratkornu, pohárek, diplom a další drobné věcné
ceny. Nedílnou součástí je i propagace vítězných prací v odborných médiích a na sociálních sítích Igepa. Úplné soutěžní podmínky ZDE

KR_22_188x133.indd 1
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DIGITÁLNÍ TISK TAPET
POSOUVÁ HRANICE
INTERIÉROVÉHO DESIGNU.
CANON NABÍZÍ INSPIRACI
I ŘEŠENÍ
Na začátku bylo pět osobitých přání českých zadavatelů pro pět různých interiérů,
kterých se chopilo pět tvůrců se svými kreativními vizemi. A výsledkem je pět unikátních tapetových projektů od mateřských
škol přes atypický byt až po známé pražské divadlo. Společnost Canon představila
různorodé realizace, které vznikly díky revoluční technologii digitálního tisku UVgel

Podmanivý svět zvířat

Umělecké dílo, které ožilo

Wallpaper Factory a naplno demonstrují

i záměrný minimalismus

Vizuálně asi nejvýraznější realizací je tapeta

Zářným příkladem tapetového projektu, který

v atypickém bytě v obci Skalsko ve středních

nezůstal při zemi, je mateřská škola v praž-

Čechách. Její předlohou byl originální obraz

ských Řepích, jejíž vedení si přálo zkráš-

„Leda“ rovněž od Lucie Crocro. Ta využila mo-

lit nevzhledný prostor před terapeutickou

tivy z děl Gustava Klimta „Danae“ a „Hudba“.

nové možnosti v oblasti interiérového designu pro každého, kdo se nespokojí s tuctovým řešením z katalogu.
„Oslovili jsme známé tvůrce a instituce, ale
třeba i „obyčejné“ mateřské školy, a v průběhu
uplynulého roku společně vytvořili pětici netradičních tapetových variací na rozličná témata.
Tyto realizace jsou silnější než tisíc slov o možnostech digitálního tisku ve službách interiérového designu. Věříme, že dokážeme inspirovat
mnoho tvůrců i jejich zákazníků,“ říká Eva Kučmášová, šéfka komunikace společnosti Canon

místností, která je určena hlavně pro děti se
zdravotním postižením. Pro navození správné
atmosféry bylo potřeba použít hravý motiv,
který zaujme pozornost dětí. Výsledná tapeta
s mnoha zvířaty a barvami, za níž stojí grafici
a tiskaři Canonu, přesně takové zadání splnila
a ze tří stěn udělala u dětí oblíbený podmořský svět, který dokáže zabavit a zklidnit.

ve střední Evropě.
Zcela jiný přístup zvolili v Mikrojeslích První

Obraz bylo nutné odborně přefotit ve vysokém
rozlišení a následně s využitím nejmodernějších technologií přenést na velkoformátovou
tapetu. Ta se nachází ve vstupním obytném
projektu, který slouží jako hlavní společenská
část domu určená pro setkávání s přáteli. Majitelé odmítli vybírat z nabídky existujících vzorů
a svůj domov chtěli raději vyzdobit unikátní dekorací, která bude „pouze jejich“.

krůčky na Vinohradech. Ředitelka si přála do

„Dominantní stěnu jsme si přáli pojmout jako

herny umístit uklidňující a méně expresivní ta-

velké originální plátno s patrnými tahy štětce.

petu, která souzní s učením feng-šuej spočíva-

Inspiraci Klimtem jsme zvolili mimo jiné pro

jícím v harmonizaci životního prostředí člověka.

barevnost jeho děl, která koresponduje s pískovcovou masivní stěnou a dotváří tak přírodní

„Museli jsme upustit od našich osvědčených

atmosféru řešeného prostoru,“ říká majitelka

designových postupů a přemýšlet nad psy

domu designérka Petra Beckerová.

chologickou rolí, kterou tapeta bude hrát
v prostoru dětské herny. Cílem nebylo upoutat

Divadelní legendy na stráži

pozornost, ale spíše podprahově dotvořit cel

Tapety vytištěné pomocí technologie Canon

kové harmonické vyznění herničky mikrojeslí.

UVgel Wallpaper Factory našly své trvalé mís-

Výslednému dojmu velmi pomohl decentní

to i v Divadle Bez zábradlí. Zachycují známé

matný materiál s vysokou denzitou, na který

herce v čele s Karlem Heřmánkem nebo Jiřím

odborníci z Canonu tapetu vytiskli,“ říká archi-

Bartoškou v jejich neslavnějších rolích a staly

tektka Kristýna Bělohradská.

se součástí výzdoby u příležitosti 30. narozenin
této pražské scény.

Pestrou škálu kreativních možností, které se
otevírají s digitálním tiskem Canonu a inkousty
UVgel, podtrhuje realizace pro MŠ Hellichova.
Předlohou pro tapetu byl obraz nazvaný Domov
brouka, jehož autory jsou malířka Lucie Crocro
a sochař Michal Bouzek z uměleckého studia
Femancipation. Ti chtěli navázat na předchozí aktivity Petřínské iniciativy, Werichovy vily,
Českého muzea hudby, Městské části Praha
1 a přírodovědců souvisejících s bojem za záchranu vzácných živočišných druhů na Petříně.
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„Smyslem tapet je kromě estetického vizuálního účinku představit trojici divadelních představení, jež spoluvytvářely historii Divadla Bez
zábradlí. Jsou to Hráči s Karlem Heřmánkem,
Zdeňkem Žákem, Oldřichem Kaiserem a Josefem Cardou, Revizor s Vladimírem Dlouhým
nebo nejslavnější role Karla Heřmánka a Jiřího
Bartošky ve hře Jakub a jeho pán,“ říká ředitel
Divadla Bez zábradlí Josef Heřmánek.
...pokračování na další straně

1/2022

Digitální tisk osobitosti meze neklade

objemech a neporovnatelně rychleji než u konkurenčních řešení, o analogu nemluvě.

Smyslem všech zmíněných realizací bylo ukázat největší přednosti technologie Canon UV-

„Když se podíváme na všechny unikátní ta

gel Wallpaper Factory, kterými jsou nekonečné

pety, vidíme rozmanitost, kterou technologie

možnosti personalizace tapet, rozměrová sta-

Canonu nabízí. Díky ní si může nechat udě

bilita jednotlivých pruhů a konzistentní barev-

lat jedinečnou interiérovou dekoraci na míru

nost, které pomohou zajistit bezchybné spaso-

opravdu každý. Existuje nekonečné množství

vání do ideálního výsledného obrazu.

potenciálních kreativních návrhů, ale i nepře
Canon u svých tapet garantuje také fotorealis-

Řešení ocení především architekti a interiéroví

berné množství potisknutelných materiálů,

tickou kvalitu, bezzápachovost tisku, odolnost

designéři, kteří tak do rukou získávají jedno-

které dokážou splnit nejpřísnější požadavky

vůči poškrábání nebo snadnou omyvatelnost.

duchý nástroj pro oživení svých projektů bez

i nejosobitější přání a zároveň jsou hned po

Inkoust UVgel má také certifikát zdravotní ne-

omezení kreativních vizí. Ti oceňují i kombi-

tisku okamžitě připraveny k lepení,“ uzavírá Eva

závadnosti, díky čemuž mohou být tisky použi-

naci široké škály barev se sametově matným

Kučmášová, šéfka komunikace společnosti

ty dokonce v citlivých interiérech.

provedením nebo možnost tisknout v malých

Canon ve střední Evropě.

Společnost Canon Europe představuje novou webovou verzi aplikace „PosterArtist“,
která zjednodušuje navrhování a tisk plakátů přímo ve firmách. K zahájení tvorby plakátů stačí kompatibilní tiskárna Canon a přístup na web PosterArtist, kde je k dispozici
široká škála šablon, obrázků, písem a ikon.

výrobce grafiky až po domácího uživatele - bez
ohledu na úroveň svých designérských znalos
tí. Protože je software přístupný odkudkoli, mají
soukromí i firemní uživatelé naprostou svobodu
v tom, jak si aplikace pro tvorbu plakátů v sou
ladu s dnešními proměnlivými způsoby práce
přizpůsobí,“ dodává Imamura.

Program PosterArtist nabízí přístup k milionům
bezplatných fotografií, které poskytují knihovny
snímků Pexels, Pixabay a Unsplash a díky nimž
mohou uživatelé své návrhy přizpůsobit tak, aby
vyhovovaly různým odvětvím – od maloobchodu a distribuce až po gastronomii, ubytovací
služby a vzdělávání. Případně lze importovat
a použít i vlastní obrázek.

„Tištěné plakáty zůstávají jedním z nejefektivněj
ších způsobů budování povědomí o produktu,
službě nebo akci. Ať už se jedná o kampaň na
významném prodejním místě, místní farmářský
trh nebo komunitní akci, webová verze Poster
Artist umožňuje našim zákazníkům vytvářet
úžasné propagační aplikace, dává prostor kre
ativitě a zvyšuje hodnotu jejich tiskových zaříze
ní,“ říká Hiro Imamura, viceprezident pro marketing a inovace divize digitálního tisku a řešení
společnosti Canon Europe.

RYCHLÉ A SNADNÉ VYTVÁŘENÍ
ORIGINÁLNÍCH PLAKÁTŮ
Nová webová verze programu PosterArtist provede uživatele fázemi návrhu a tisku plakátu od
začátku až do konce. Pro ty, kteří již mají jasnou představu o tom, co by chtěli navrhnout,
je jednoduché vybrat z nabídky návrhů aplikace „Plakát“, „Leták“ nebo „Banner“. Ti, kteří již
mají v hlavě jasný záměr, mohou „Vybrat téma“,
například „Maloobchod/Distribuce“ nebo „Prodej“. Možnost „Automatický návrh“ pomáhá vytvářet plakáty, letáky a bannery od nuly. Výběrem kategorie, například „Potraviny a nápoje“,
lze vygenerovat několik variant návrhu.

NAVRHOVÁNÍ A TISK
PLAKÁTŮ PŘÍMO
VE FIRMÁCH.
CANON PŘEDSTAVUJE
NOVOU VERZI PROGRAMU
POSTERARTIST

Tato bezplatná webová aplikace je kompatibilní
s celou řadou zařízení Canon – od velkoformátových tiskáren řady imagePROGRAF a produkčních tiskových strojů imagePRESS přes
multifunkční zařízení řady imageRUNNER, univerzální modely i-SENSYS až po domácí a malé
kancelářské tiskárny řad PIXMA a MAXIFY.
„Až dosud museli zákazníci, kteří chtěli vyrábět
plakáty, obvykle investovat do složitých návrhář
ských sad a strávit značný čas zjišťováním, jak
je správně používat. Nyní může díky intuitivnímu
uživatelskému rozhraní PosterArtist vytvářet
působivé plakáty, letáky a bannery každý zá
kazník společnosti Canon - od profesionálního

www.reklama-fair.cz

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ RELIÉFNÍ EFEKTY
A FLUORESCENČNÍ INKOUST
Díky nově vyvinuté technologii zpracování obrazu, která je kompatibilní s řadou zařízení Canon,
lze použít reliéfní efekty ve zlaté a stříbrné barvě
k zvýraznění designu. Uživatelé tiskáren Canon
imagePROGRAF řady GP mohou dodat svým
plakátům větší výraznost a působivost pomocí
fluorescenčního inkoustu. Lze také zvolit tři různé úrovně sytosti a upravit tak jas tištěného výstupu nebo zvýraznit text, tvary, obrázky a pozadí růžovou nebo oranžovou barvou pomocí
fluorescenčního růžového inkoustu.

Několik příkladů designu, které lze vytvořit s minimálními zkušenostmi s navrhováním.

| 6 |

1/2022

STEJNÉ ODSTÍNY
NAPŘÍČ FORMÁTY
TAK JAKO OSTATNÍ BARVY, I BÍLÁ MÁ SVÉ
ODSTÍNY. EXISTUJE AŽ 100 RŮZNÝCH ODSTÍNŮ BÍLÉ – LEDOVÁ, POLÁRNÍ, SNĚŽNÁ,
SLONOVINOVÁ, NEUTRÁLNÍ, TEPLÁ, ALABASTROVÁ, ALPSKÁ…

Řešením jsou naše desky s názvem ACP Bond,
které jsou vždy od jednoho výrobce. (při objednávce vždy dbejte na to, aby u názvu nebyla žádná další písmena, např. ACPa, ACPb,
ACPc, ACPg.)

Zde Vám pro Vaši představu přikládáme
i aktuální možnosti formátů:

V reklamě je důležité dbát na jednotný odstín
především u velkých ploch, kde jsou umístěny
desky bondů vedle sebe. Různé odstíny bílé by
konečný výsledek negativně ovlivnily.

U těchto desek zaručujeme vždy stejného výrobce - tudíž minimální odchylky v odstínu při
kombinaci desek různých rozměrů v jedné realizaci.

Každý výrobce má svůj recept na výrobu bílé
barvy. Velmi pravděpodobně se dvě bílé desky
od dvou různých výrobců budou lišit.

•

1 000 x 2 000 mm

•

1 220 x 2 440 mm
1 220 x 3 050 mm

•

1 500 x 3 050 mm
1 500 x 4 050 mm
1 500 x 5 000 mm
1 500 x 6 000 mm

•

2 000 x 3 050 mm
2 000 x 4 050 mm
2 000 x 6 000 mm

Pro více informací, novinek, rad, návodů
a akčních nabídek ze světa signmakingu,
LED technologií, deskových materiálů
a neonové reklamy se přihlaste k odběru
newsletteru, zasláním Vaší e-mailové
adresy na marketing@dencop.cz .
Do předmětu zprávy, prosím, napište:
„ODBĚR NOVINEK“.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SIGNMAKINGOVOU REALIZACI ROKU 2021

CÍL SOUTĚŽE
je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy,
indoorové a outdoorové reklamy a oblasti podpory prodeje, které byly
vyrobeny a realizovány v roce 2021. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění
zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.
SOUTĚŽ ZAHÁJENA
Od 17. 12. 2021 je možné přihlásit práce do soutěže
o nejlepší signmakingovou realizaci.

SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ
SIGNMAKINGOVOU
REALIZACI 2021

ODSTARTOVÁNA
DUHOVY_PAPRSEK_188x133_22.indd 1

www.reklama-fair.cz

TERMÍNY
17. března 2022 | uzávěrka přihlášek
4. května 2022 | vyhlášení výsledků, PVA EXPO PRAHA
www.reklama-fair.cz | www.duhovypaprsek.cz
GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

VYHLAŠOVATEL
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UDRŽITELNOST OBALŮ
A MOŽNOSTI ZPŮSOBŮ RECYKLACE
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRIORIT SNAD
PRO VŠECHNY OBLASTI PODNIKÁNÍ. A PRÁVĚ SÍLÍCÍ TLAK NA UDRŽITELNOST JE
JEDNÍM Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH TRENDŮ, KTERÝ V POSLEDNÍCH LETECH UDÁVÁ SMĚR
V OBALOVÉM PRŮMYSLU.

udržitelné balení můžeme představit veškeré
obaly, které přispívají ke snížení dopadu na životní prostředí.
Díky technologickému pokroku rozhodně ne-

Čím dál častěji se setkáváme s udržitelný-

životní prostředí. Snažíme se tímto systémem

platí, že by biologicky rozložitelné obaly byly

mi alternativami obalů a snaha o snížení

řídit, a především se podílíme na další edukaci

méně kvalitní a odolné, než jejich „nezelené”

dopadu na životní prostředí se stává pro

našich klientů,” vysvětluje Gabriela Fabianová

alternativy. Téměř ve všech případech se eko-

řadu firem samozřejmostí. Jaké jsou mož-

z RAJA.

logicky odpovědné a biologicky rozložitelné

nosti recyklace, snižování množství odpadu
a celkového množství obalového materiálu?

obaly vyrovnají kvalitě standardních obalů. Ty,
Jedná se o jednoduchý model balení, jehož

které jsou vyrobeny z recyklovaných materiá-

cílem je snížit náš dopad na životní prostředí:

lů. To platí zejména u plastů – jsou to stále ty

„Obal je, a stále bude, nedílnou součástí na

REDUKCE hmotnosti a objemu balení na mini-

stejné plasty pouze rozdrcené a znovu použité.

šich životů. Téměř všechno zboží, které den

mum nezbytné k zajištění řádné ochrany snižu-

ně využíváme se prodává zabalené – ať už se

je nejen množství odpadu, ale také náklady na

Některé obalové materiály jsou snadněji recy-

jedná o potraviny, kosmetiku, elektroniku nebo

přepravu. Obaly je potřeba navrhovat tak, aby

klovatelné než jiné. Například jeden z nejpou-

domácí potřeby,” říká Gabriela Fabianová, ge-

bylo možné jejich OPAKOVANÉ POUŽITÍ.

žívanějších dostupných obalových materiálů,

nerální ředitelka společnosti RAJA. „Výrobci

bublinková folie, je recyklovatelná! Některé

a distributoři si ale uvědomují zvyšující se zá

OBNOVA: používání obnovitelných materiálů.

mohou být recyklovány spolu s dalšími plasty

jem o životní prostředí, to ilustruje i zvýšená

RECYKLACE, která minimalizuje dopad na ži-

při běžném recyklačním sběru, včetně pro-

poptávka našich zákazníků po ekologických

votní prostředí. Poslední zásadou je NAHRA-

duktů, jako jsou krabice od mléka, láhve od

alternativách balicího materiálu, se kterými

ZENÍ obalů, které nejsou šetrné k životnímu

nápojů nebo plastové tašky. Naopak pěnové

se setkávají naši obchodní prodejci praktic

prostředí.

fólie, které jsou oblíbeným ochranným mate-

riálem, není snadno recyklovatelná právě pro

Dopad na životní prostředí je možné snížit v pří-

CO TO JE UDRŽITELNÉ BALENÍ?
NENÍ TO UTOPIE!

padě balení zejména tím, že se sníží množství

Udržitelné obaly jsou vyráběny z udržitelných

odpadu při balení. Toho je možné dosáhnout

a etických zdrojů. Jedná se například o papíro-

Ekologickou a zároveň stylovou alternativu růz-

prosazováním oběhového hospodářství, pou-

vé obaly, při jejichž výrobě byl za každý použitý

ných výplňových materiálů představuje Flo-pak

žíváním méně materiálu při balení a používáním

strom na výrobu papíru zasazen další. Kromě

natural. Ten je lehký a zároveň poskytuje skvě-

ekologických produktů. „V odvětví obalů exis

toho je takové balení znovu použitelné, snadno

lou ochranu. Navíc neprodukuje žádný nadby-

tuje 5 zásad, které pomáhají optimalizovat spo

rozložitelné a případně vyrobeno z recyklova-

tečný odpad. Je vyrobený z kukuřičného škro-

třebu obalových materiálů a snižují dopad na

ného materiálu. Jinými slovy si pod pojmem

bu, stačí ho pokropit vodou a sám se rozloží.

ky denně – jak na telefonické lince nebo při
tvorbě cenových nabídek, tak i naši kolegové
v terénu,” dodává.

OBALY A RECYKLACE
V ČESKÉ REPUBLICE
Podle údajů neziskové společnosti EKO-KOM
bylo v roce 2020 jen českými výrobci na trh
uvedeno přibližně 1,23 milionů tun jednorázových obalů. Nicméně 926 tisíc tun odpadu bylo
vytříděno – přibližně 73 % Čechů totiž odpady
třídí. Při volbě materiálu, do kterého je baleno
zboží, je proto potřeba myslet i na možnosti
jeho recyklace, případně dalšího zpracování.
„Většina obalů je dnes dostupná v ekologické
verzi, která je recyklována, resp. recyklovatel
ná, případně vyrobená z přírodních zdrojů, pro
to mají firmy a e-shopy opravdu na výběr. Navíc
neplatí, že by ekologické obaly ztrácely na své
funkčnosti,” říká Fabianová.

SYSTÉM 5R:
CESTA KE SNÍŽENÍ
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

www.reklama-fair.cz

| 8 |

její nízkou hmotnost a hustotu.

1/2022

