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Konferencja „Poligrafia – oKonferencja „Poligrafia – o
rynku i nowościach”rynku i nowościach”
Zapraszamy na konferencję „Poligrafia – o rynku iZapraszamy na konferencję „Poligrafia – o rynku i
nowościach” organizowaną przez firmę Grafikus,nowościach” organizowaną przez firmę Grafikus,
Heidelberg, KPMG oraz Polskie Bractwo KawalerówHeidelberg, KPMG oraz Polskie Bractwo Kawalerów
Gutenberga, która odbędzie się 13 kwietnia (2-giGutenberga, która odbędzie się 13 kwietnia (2-gi
dzień targów Poligrafia 2011) w Poznaniu. Dladzień targów Poligrafia 2011) w Poznaniu. Dla
wszystkich osób posiadających bilet wstępu nawszystkich osób posiadających bilet wstępu na
targi "Poligrafia 2011" wstęp na konferencję jesttargi "Poligrafia 2011" wstęp na konferencję jest
bezpłatny.bezpłatny.

Program ramowy konferencji:Program ramowy konferencji:

12.00-12.30 recepcja gości12.00-12.30 recepcja gości

12.30-14.00 blok Grafikus12.30-14.00 blok Grafikus

Nowe folie do laminacji firmy DERPROSA -
M.Piesio(Grafikus)/I.Lopez-Baillo(Derprosa)

Farby Epple - niskomigrujące i niemigrujące -
J.Woźny(Epple)

Chemia Fuji "zielona drukarnia" -A.Tabor(Fuji)

14.00-17.00 blok Heidelberg14.00-17.00 blok Heidelberg

 Wystąpienie wprowadzające – K.Pindral

 LED i alternatywne systemy suszenia w
drukowaniu offsetowym UV (w tym Anicolor UV) –
R.Wieczorek

 Device Link – specjalne wykorzystanie profili do
konwersji przestrzeni barwnych w celu poprawy
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stabilności drukowania oraz zmniejszenia zużycia
farby – A.Kunstetter/P.Bogusz

 Portfolio rozwiązań dedykowanych dla
małogabarytowych drukarni opakowaniowych –
Z.Krugiełka

 Remote Access Elite – efektywna i innowacyjne
narzędzie do zdalnej komunikacji drukarni z
klientami – Z.Kosiorek/P.Bogusz

17.00-18.00 prezentacja  raportu KPMG i Polskiego Bractwa17.00-18.00 prezentacja  raportu KPMG i Polskiego Bractwa

Kawalerów Gutenberga "Rynek poligraficzny w Polsce"Kawalerów Gutenberga "Rynek poligraficzny w Polsce"

  

Przewidziane są krótkie przerwy kawowe.Przewidziane są krótkie przerwy kawowe.

  

Rejestracja na konferencjęRejestracja na konferencję::

  

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w1.
konferencji mogą zarejestrować się poprzez
stronę www.mtp24.plwww.mtp24.pl . Rejestracja polega na
założeniu konta, wypełnieniu krótkiej ankiety i
zakupie biletu w cenie 1 PLN (bilet jest ważny
przez 4 dni). Zakup biletu wstępu na targi jest
możliwy do 10 kwietnia do godziny 24.00 - lub
tylko przy wypełnieniu ankiety i zakupie biletu
w kasach biletowych na terenie targów (20 PLN
za jeden dzień). W konferencji będzie mógł
uczestniczyć bezpłatnie każdy, kto
posiada dokument wstępu na targi.

Osoby, które zarejestrowały się na targi przed2.
14 marca 2011, otrzymają newsletter o
konferencji z prośbą o odesłanie maila
zwrotnego, jeśli chcą uczestniczyć w
konferencji.

Wejście na konferencję będzie możliwe po3.

http://www.mtp24.pl/


wczytaniu kodu kreskowego z dokumentu
wstępu.

Więcej o targach Poligrafia 2011 Więcej o targach Poligrafia 2011 na stronie internetowej.na stronie internetowej.

Zapraszamy!Zapraszamy!

Opcje stronyOpcje strony

Następny Następny StronaStrona
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