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Položili ste si niekedy otázku, ako spoznáte dobrý veľtrh? Pre
mňa je to ten, na ktorom začnú ohlasovať záverečnú hodinu ešte
pred tým, než som prišiel k poslednému stánku, alebo mám chuť
sa naň na druhý deň vrátiť. Prípadne mi je ľúto, že som nemohol
byť na dvoch prednáškach súčasne.
Pražský veľtrh Reklama Polygraf je špecifický tým, že som sa
prakticky nikdy nedostal mimo signmakingovú halu. Pravda
s výnimkou krátkych vychádzok, väčšinou však len na dohodnuté
stretnutia. Môžem ho aj preto zaradiť medzi tie najlepšie, ktoré
som navštívil. Na jednom mieste sa môžem stretnúť s dodávateľmi
aj zákazníkmi a získať viac informácií, ako za mesiac intenzívnych
stretnutí. Projekt Veľtržného denníka ma ešte viac prikoval na stoličku, a tak hoci viem
vopred, čo kto bude vystavovať, nemám čas si len tak s chuťou pozrieť výstavné stánky.
Pevne verím, že vám sa podarí vidieť všetko, čo vás zaujíma a Veľtržný denník vás
upozorní na to, čo vidieť potrebujete. Teším sa na stretnutie, lebo ak čítate tieto riadky,
určite sa na výstave Reklama – Polygraf neocitnete náhodou, ale patríte do veľkej rodiny
signmakerov, dodáteľov 3D reklamy a polygrafov.
František Kavecký

SPANDEX zve na Reklamu
Polygraf
Nejrozsáhlejší expozici na letošním ročníku veletrhu Reklama Polygraf bude mít společnost
SPANDEX. Její výstavní... Celý článek zde

Už jste viděli stánek DENCOPu
z DEBONDu?
Expozice DENCOP LIGHTING na veletrhu Reklama Polygraf je kompletně postavena z materiálů a vybavena komponenty, které má naše
společnost v nabídce... Celý článek zde

COMAGRAV CNC ROUTERY
A MULTIFUNKČNÍ ŘEZACÍ PLOTRY
Pokud hledáte CNC router, CNC gravírovací
frézku nebo multifunkční řezací zařízení pro vaši
digitální tiskárnu... Celý článek zde

Registrace
zlevněná vstupenka

ZDE
Tiskárna Efi H1625 LED …„malý
Vutek“

Scodix Ultra na Reklamě Polygrafu
Společnost DataLine Technology představí
na veletrhu Reklama Polygraf v České premiéře
Scodix Ultra. Je to digitální... Celý článek zde

STI Group na veletrhu
Reklama Polygraf
Společnost STI Group, partner značek a lídr
na trhu s obaly a prostředky POS komunikace,
působí na trhu již od roku... Celý článek zde

Přijďte se podívat na novinku z produktové řady
firmy Efi WF, tiskárnu H1625 s LED vytvrzováním UV inkoustů... Celý článek zde

Co představí Quentin?
Vystavovatelem na veletrhu Reklama Polygraf
bude i společnost Quentin, která je distributorem a fundovaným poskytovatelem technického a programového... Celý článek zde

Spandex na
Reklamě Polygraf 2015
12.-14.května 2015 | PVA EXPO Praha – Letňany

Hala 4, stánek 4B 4
Spandex SyndiCUT, s.r.o. Pražská 238, 250 66 Zdiby, Česká republika
Tel: +420 286 006 455 | Fax: +420 286 006 400 | www.spandex.com
Spandex, s.r.o. Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 3333 5555 | Fax: +421 2 3333 5500 | www.spandex.com
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AGFA představuje zcela nový
hybrid TAURO H2500
Určitě mnozí zaznamenali zvýšenou frekvenci
informaci týkající se produktů Agfa. Důvodem
této změny je nastavení nové strategie společnosti Agfa Graphics. V minulém čísle jsme představili novou frézu... Celý článek zde

Představte reklamní poselství
plamennou reklamou!
Originálně - cíleně – úsporně - ekologicky.
Společnost Europe Match GmbH vás srdečně
zve na veletrh Reklama Polygraf k návštěvě
svého stánku hala 3 – A 2. Zápalky jsou již léta
žádaným reklamním předmětem, protože všude na světě je milionkrát za den potřeba oheň.
Jedná se o zajímavý a nevšední typ reklamního
předmětu, který není výrazně nákladný, jeho design lze přizpůsobit... Celý článek zde

Nestůjte v půlce cesty!
Interaktivita v tiskových
dokumentech

4D Security: nové designové
značení od RATHGEBER

Zcela unikátní technologie RICOH pod označením Clickable Paper, tedy opravdu klikací papír,
přinesla již v loňském roce zásadní zlom v přístupu ke klasickým papírovým dokumentům pro
oblast reklamy i komunikace. Po velmi úspěšném nasazení... Celý článek zde

Lepíky...užitečné maličkosti
Lepíky pro všechny, kteří chtějí inovovat, spolehnout se na lepení bez nýtů a hřebíků.
Pro výrobu reklamy, pro letadla, auta, solární
systémy, elektroniku, pro technologie nového
věku. Pro reklamní agentury, pro akční balení,
pro direct mailing... Celý článek zde

10.00–18.00 hod.

Používáte na svých výrobcích bezpečnostní
prvky? Revoluční značení 4D Security je designovou záležitostí, která vaše produkty posune
zase o stupeň výše. Jeho výrobcem je firma
RATHGEBER, která se specializuje na reklamní
a technické značení. Jelikož má za sebou více
než 65 let působnosti... Celý článek zde

TIGER TEAM na veletrhu
Reklama Polygraf
Společnost TIGER TEAM s.r.o. byla založena
v roce 1992. Obchodním záměrem bylo vybudovat distribuční síť pro textilní výrobky určené
pro reklamní účely. TIGER TEAM – my máme
nejširší nabídku reklamního textilu, vy máte nejširší možný výběr! V současnosti nabízí TIGER
TEAM široké spektrum textilních výrobků určených pro reklamní... Celý článek zde

HALA č. 6

duhový paprsek 2015 | pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2014 DUHOVÝ PAPRSEK.
Vyhlášení se uskuteční:
13. května v 17.00 hod. v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, Beranových 667, Praha 9
Konferenční sál 1 – Vstupní hala I, v rámci veletrhu Reklama Polygraf.

www.reklama-fair.cz

Vzhledem k limitovanému počtu míst k sezení prosíme o potvrzení Vaší účasti
do 7. 5. 2015 na e-mail: recepce@abf.cz
Generální partner:

Partneři:

Vyhlašovatel:

Mediální partneři:

Organizátor:
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Soft Signage prožívá již 5 let boom
První textilní tiskárna společnosti Durst se
objevila v roce 2010. Od té doby firma rok
co rok uvedla na trh další modely. Využili
jsme příležitost a na naše otázky odpovídal
Elmar Hofmann, Product Manager Large
Format Printing společnosti Durst Phototechnik AG.
Proč se společnost Durst rozhodla vyvíjet
speciální textilní digitální tiskárny?
Poptávka na trhu dlouhou dobu stabilně rostla a ukázalo se, že trh je schopen absorbovat
i výkonné průmyslové tiskárny. To je na jedné
straně naše doména a na druhé straně jsme
měli mnoho konstrukčních problémů vyřešených v podobě rolových UV tiskáren. Tak se
v roce 2010 objevil na trhu stroj Rhotex 320
pro přímý potisk sublimačními inkousty.
Ve světě reklamy vznikl samostatný obor nazvaný Soft Signage, který ve světovém měřítku stále prožívá boom. V Evropě roste tempem
30 % ročně, v Americe více než 20 %. Afrika
hlásí „vzrůstající zájem“ a Asie je označována
jako trh se „silným potenciálem.“
V roce 2010 se na trhu objevila tiskárna
Rhotex 320, ale o rok později tu byl první
stroj z rodiny Kappa, který je určen pro zcela jiný okruh uživatelů. Nestačila jedna linie
tiskáren?
Digitální potisk textilu znamenal zásadní změnu v nahlížení na toto odvětví. První linie vývoje se táhne velkoformátovým tiskem, kde se
textil ukázal jako výhodné a atraktivní tiskové
médium. Druhá linie je ale dekorace textilu

pro oděvní a další průmysl a zde se dostáváme
z důvodů různých technologií k technickému
rozdělění. První skupinu obsluhují tiskárny řady
Rhotex a druhou Kappa.
Jaký je v nich rozdíl?
Tiskárny Rhotex jsou určeny pro sublimaci, takže výsledným produktem je potištěný polyester
a jeho směsi. Tímto způsobem se vyrábí především POP materiály, výzdoby prodejen, textilní bannery, vlajky a grafika do prosvětlovacích
rámů. Používají se sublimační inkousty.
Tiskárny rodiny Kappa jsou určeny pro produkci
textilu na tradiční trhy. Uživatel si může vybrat,
jaký druh inkoustů bude používat. Reaktivní,
nebo acidní, podle toho pak může potiskovat
bavlnu a její směsi nebo další textílie běžné
v oděvném průmyslu a světě interiérových dekorací.
Co přineslo posledních pět let vývoje od roku
2010?
Linie tiskáren Rhotex nyní tvoří tři stroje. Rhotex 322 je nástupcem prvního stroje této linie
-modelu 320. Má pracovní šířku 3220 mm, je
určen k přímému potisku textilu a poskytuje výkon na úrovni 110 – 140 m2/hod. s maximálním
rozlišením 600 dpi. Model Rhotex HS uspokojí
potřeby velmi náročných provozů, protože jeho
výkon se pohybuje na úrovni 430 – 905 m2/hod.
a maximální rozlišení je vyšší než 1200 dpi. Nejnovějším přírůstkem je tiskárna Rhotex 180 TR,
která potiskuje sublimační transferový papír.
rychlostí 100 – 225 m2/hod. V rozlišení 800 x
600 dpi.

SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ
PRO CELOPOLEPY
WRAPPINGOVÉ FOLIE
HEXIS SKINTAC HX20000 a HX30000

LITÉ TISKOVÉ FOLIE + LAMINACE

Linie Kappa dnes
nabízí dva stroje. Kappa 180 V2
a Kappa 320. První
verze s maximální
šířkou vstupujícícho
textilu 195 cm je
optimalizovaná pro
potisk textilu určeného k výrobě oděvů
a čalounění. Model
Kappa 320 je primárně určen k výrobě dekorativního interiérového textilu a dokáže zpracovat textil o šířce 330 cm. Výkony se rovněž
liší, první nabízí rychlost tisku při rozlišení 800
x 600 dpi 580 m2/hod. a druhý 890 m2/hod.
Proč trh stále více sahá po Soft Signage
aplikacích?
Jednak je to atraktivní vzhled, protože textil
bude vždy vypadat luxusněji než PVC banner
a na druhou stranu je to způsobeno i cenou.
Ve srovnání s tiskem na banner je cena textilu po započítání balení, dopravy a montáže
levnější o desítky procent. Stačí si uvědomit,
že 10 m2 grafiky na PVC banneru o plošné
hmotnosti 400 g/ m2 je 4 kg, se musí zabalit
do papírového tubusu, zatímco stejná grafika vytištěná na polyester o plošné hmotnosti 100 g/ m2 váží pouhé kilo a dá se zabalit
do standardní papírové krabice. Když to přepočteme na ceny expresní zásilky v Itálii, tak
cena v prvním případě bude někde kolem 90
EUR a ve druhém málo nad 50 EUR. Sublimací potištěný textil lze prát, snadno se sešívá
a instaluje. Ze stejných důvodů roste i poptávka po textilu, který je vhodný na potisk UV inkousty... Celý článek zde

PaperlinX Czech Republic (Ospap
a.s.), bude na českém trhu
působit i nadále
PaperlinX Czech Republic (Ospap a.s.), součást
nadnárodní skupiny PaperlinX, bude na českém
trhu působit i nadále, ale pod jiným majitelem.
Australská společnost PaperlinX působící v 17
zemích Evropy, Asie... Celý článek zde

HEXIS HX190 + HEXIS PC30

FILMY NA OCHRANU LAKU VOZIDEL

www.c-print.cz

HEXIS CARPRO 150

Lité a laminované
bannery DTEC
Jednoduše / rychle / efektivně
• DTEC LAFR 440 – laminovaný frontlit
• DTEC LABL 510 – laminovaný blockout
• DTEC COFR 510 – litý frontlit
Zákaznický servis CZ | Telefon: +420 271 081 777 | vtscz@paperlinx.com
Zákaznický servis SK | Zelená linka: 0800 042 420 | vtssk@paperlinx.com

www.reklama-fair.cz

www.paperlinx.cz
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Nový Profit Centre Manager HSW
Signall
Na pozici Profit Centre Manager společnosti
HSW Signall byl od 1. dubna 2015 jmenován
Marek Angelis, který doposud zastával funkci
obchodního ředitele. Vystřídal na této pozici
Jana Williama Drnka, který spolu s finančním
ředitelen Janem Tylem po ukončení procesu akvizice HSW Signall skupinou VINK Plastics z firmy
odchází. Marek Angelis se
tak vrací na pozici ředitele
společnosti, kterou zastával s dvouletou přestávkou sedm let. Společnost
HSW Signall se stala pevnou... Celý článek zde
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Bílá

na vlastní oči
Ricoh ProTM C7100
Digitální tiskárna

Reklama Polygraf 2015
PVA EXPO Praha - Letňany

UV LED tiskárny od MUTOHu
na Reklamě u Comimpexu

Bitcon nabízí kompletní řešení
pro sublimaci od Rolandu

â as o p i s Typ o g r af i a ® a M . I. P. G ro u p a . s .

Nabídka tiskových technologií s UV inkousty
vytvrzovanými LED zářením se na trhu neustále
rozšiřuje. Na tento... Celý článek zde

Nedávná novinka od Rolandu - sublimační tiskárna RT-640 s inovativní tiskovou technologií
a výkonným RIPem... Celý článek zde

si Vás dovolují pozvat
na slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ soutûÏe,

15
PaperlinX nabízí Calderu
Společnost PaperlinX navázala spolupráci
s předním francouzským výrobcem RIP software, Calderou. Chceme... Celý článek zde

Antalis rozšířil svou nabídku
materiálů pro dekoraci interiérů
Výrazným trendem poslední doby je stále rostoucí poptávka po jedinečném designu nejen ze
strany bytových architektů... Celý článek zde

které probûhne v úter˘
12. kvûtna 2015 v 17 hod.
v Konferenãním sále ã. 1,
Vstupní hala I
PVA EXPO PRAHA
v LetÀanech,
Beranov˘ch 667
Praha 9

Partneﬁi:

e-shop tisku

Hlavní mediální partneﬁi:

Mediální partneﬁi pro Slovenskou republiku:

Vzhledem k limitovanému poãtu
míst k sezení prosíme o potvrzení
Va‰í úãasti do 7. 5. 2015
na e-mail: kalendarroku@mip.cz
Pozvánka platí pro 2 osoby a souãasnû umoÏÀuje voln˘ vstup

na v˘stavu
Reklama
Polygraf v PVATexprocess
EXPO PRAHA v LetÀanech2015
Zünd
na
veletrhu
(12.–14. kvûtna 2015).

Textilní průmysl je obor, kde má společnost
Zünd Systemtechnik AG se svými stolními plotry
pevné postavení... Celý článek zde

Scéna pro divadlo Spejbla a Hurvínka
Společnost Atlas Advertising Group připravila
pro Divadlo Spejbla a Hurvínka mobilní scénu pro putovní zájezdy. Hliníkové rámy, textil,
sendvičové hliníkové... Celý článek zde

Co je nového na retailblog.cz?

Jeti Tauro
Jeti Tauro je hybridní, velkoformátová UV tiskárna pro šíři 2,5 m,
se šesti barvami a bílou nebo primerem. Poskytuje extrémně pestrý
tisk při výkonu až 275 m2 za hodinu a volitelně ji lze dovybavit
zařízením pro automatizaci tisku. Představuje nový standard kvality
a výkonu pro všechny druhy potiskových materiálů.

www.reklama-fair.cz
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Petr Šimek navštívil obchod Converse v Santa
Monice. Napsal k němu: „Když chcete, aby zákazník investoval do vašich produktů, investujte
do jeho... Celý článek zde
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POPAI NEWS
Vítězové POPAI CE AWARDS
uspěli v mezinárodních oborových soutěžích
Na světových soutěžích o nejlepší projekty in-store komunikace POPAI GLOBAL
AWARDS 2015 a POPAI AWARDS Paris
2015 se úspěšně utkali s globální konkurencí vybraní vítězové národního kola soutěže POPAI CE Awards a umístili se mezi
nejlepšími z celého světa.
Letošního pátého ročníku světové soutěže
POPAI GLOBAL AWARDS se účastnilo 80
špičkových projektů z 11 zemí, které získaly
nejvyšší ocenění v národních soutěžích. Vyhlášení vítězů této nejvyšší globální soutěže
se uskutečnilo v rámci světového veletrhu
Globalshop v Las Vegas. V kategorii Food,
Grocery & Convenience, Permanent zvítězily
společnosti Mondelez a DAGO s interaktivním
regálovým čelem Milka. Tento projekt je velmi
úspěšnou ukázkou multisenzorické komunikace na prodejní ploše, kdy je zapojen hmat,
zrak a sluch návštěvníků prodejny. Plyšová 3D
kravička Milka přitahuje pozornost zákazníků a vybízí je k pohlazení a zároveň na sebe
upozorňuje zabučením při rozpoznání pohybu
v její blízkosti. Realizace vyvolává pozitivní zákaznické zážitky a výrazně podporuje pozitivní
vnímání značky ve spojení s výrobky.
Vítězem v kategorii Toys, Sport & Fashion,
Temporary se stala společnost LEGO Tra-

ding s.r.o., která v soutěži představila projekt
„LEGO® CHIMA™ podpora uvedení novinek
na český trh“. Jde o unikátní kompaktní řešení pro výlohy prodejců hraček, které láká pozornost kolemjdoucích a vybízí je k návštěvě
obchodu. Ledové kostky LEGO® mají za úkol
vytrhnout návštěvníky prodejny z rutiny nakupování iluzí efektu rozpouštějící se ledové kostky,
ze které teče voda na podlahu. Velmi úspěšná
byla i účast členů POPAI CE v celoevropské
POP soutěži POPAI AWARDS Paris v Paříži, kde
byly do finále soutěže nominovány dvě realizace
společnosti DAGO (regálové čelo Milka a světelný endcup pro Jägermeister) a také tři exponáty
polského člena ATS Display.
Daniela Krofiánová

Průvodce oborem marketing
at retail 2015
Asociace POPAI CE vydala novou prezentační publikaci „Průvodce oborem marketing at
retail 2015“. Publikace nabízí aktuální pohled
na současné dění i trendy v oblasti reklamy
a komunikace v in-store. Zároveň přináší nové
informace o asociaci a jejích významných projektech, kterými podporuje rozvoj oboru in-store marketingu.
Významná část publikace je věnována prezentaci předních společností oboru, které jsou
sdruženy pod hlavičkou POPAI CE a které
jsou uznávány jako seriózní a důvěryhodní
profesionálové reprezentující standard kvality
oboru.
„Průvodce oborem marketing at retail“ je distribuován v tištěné a elektronické podobě.
Publikaci ke stažení najdete na:
http://www.popai.cz/1-299/Pruvodce-oborem-marketing-at-retail-2015.aspx.
Daniela Krofiánová

Kompletní řešení pro sublimaci
Calender
CS-640

Váš dodavatel technologií a spotřebního materiálu - www.bitcon.cz
www.reklama-fair.cz
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pro reklamu, signmaking
a polygrafické obory
s dlouholetou tradicí

www.signinvention.com
dodavatel materiálů a řešení

pro reklamu, signmaking
a polygrafické obory
s dlouholetou tradicí
dodavatel materiálů a řešení

V hodnotiacom a informačnom systéme Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a.s. bola spoločnosť ROSS s.r.o. úspešne
ohodnotená ako stabilný podnik a získala Pečať stability. Z celkového počtu 614 240 pôsobí
na slovenskom trhu len 12 860 podnikov viac ako
20 rokov. Kritériám... Celý článek zde

pro reklamu, signmaking
a polygrafické obory
s dlouholetou tradicí

dodavatel materiálů a řešení

pro reklamu, signmaking
a polygrafické obory
s dlouholetou tradicí

Dobro se ti vrátí

s.r.o. • VGP Park Horní Počernice • F. V. Veselého 2635/15, Praha 9 • www.vink.cz • tel.: 222 264 040 / 041
VINK-Plasty s.r.o. • VGP Park HorníVINK-Plasty
Počernice
• F. V. Veselého 2635/15, Praha 9 • www.vink.cz • tel.: 222 264 040 / 041
technologie | font 132 | 45

COMIMPEX PRINT zve na Fespu

ROSS – stabilný podnik

t e c hn o lo g ie | f o n t 132 | 45

Prezentační stojany pro značku

Firma COMIMPEX PRINT si Vás dovoluje pozvat
Lenovo
na výstavu
Fespa
2015,
do
expozice
výrobce
tisPro prezentaci svých smartphonů a tabletů
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káren EFI, stánek P10 hala 6. Zde budou prezenza hranicemi České republiky si značka Lenovo
továny nejnovější... Celý článek zde
vybralat enávrh
stojanu...
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Možná se vám tento příspěvek bude zdát na první
pohled odtažitý od světa polygrafie a reklamy, ale
sám je vynikajícím reklamním spotem. Promován
je neobvyklý produkt – dobrý skutek. Nechává divákovi dost prostoru na to, aby si uvědomil, že
ani ve společnosti oslavující úspěch nechybí lidé,
kteří si nemohou... Celý článek zde
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Baileys ve stylové vaně
Společnost Dago připravila klientovi Stock Plzeň, distributorovi známého likéru Baileys pravou
stylovou koupelnovou vanu. Ta směřovala do vybraných prodejen Tesco k uvedení nového dárkového balení tohoto likéru. Originální
vystavení mělo za cíl
vzbudit
pozornost
a zároveň povzbudit
spotřebitele k nákupu smetanového likéru Baileys
Original Irish Cream. Baileys jako nejprodávanější
likér na světě je stálicí v repertoáru téměř každé
moderní ženy... Celý článek zde

Zprávy z Tygr tisku

QR kódy v Central Parku a u nás
Podívejte se na jednu inspirativní akci, která před
časem proběhla v New Yorku. I u nás se s masivním nástupem chytrých telefonů a tabletů dostávají QR kódy do... Celý článek zde

Letenská tiskárna oznamuje, že sortiment používaných papírů Munken se rozšířil o řadu Lynx, což
je bílý nenatíraný papír. Služby se dále rozrostly
i o potisk textilu. Díky nové tiskové LED technologii s bílou barvou a špičkovými transferovými
fóliemi Forever a Magictouch firma nabízí potisk
textilií, jako jsou trička, mikiny, bundy, dresy, tašky a podobně. Jedná se o plnobarevný potisk 4/0
s možností... Celý článek zde

CatCut na veletrhu Mobitex 2015
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu Mobitex 2015 využívá společnost CatCut
k prezentaci své nabídky pro interiérový design.
Veletrh představuje nejnovější trendy ve vybavení
interiérů a doplňků bydlení. Tvoří tak alternativní
nabídku nábytku a ... Celý článek zde

VELETRH 3D TECHNOLOGIÍ
www.reklama-fair.cz
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