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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

SzakmáZZ 2017! – Korteskedés

Beszámolónk a 6–7. oldalon
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Merre tovább elôre…
Tulajdonképpen a nyomdák attól a pillanattól keresik „igaz útjukat” – szóval azt,
hogy miként tudnak a piac stabil szereplôi maradni, netán növekedni –, amióta
a nyomdaipar kezdte elveszíteni korábbi, úgynevezett „gyár” jellegét. Vagyis már
nem arról szólt a történet, hogy a megrendelôk állnak sorban, hogy
kinyomtathassák a különféle kiadványaikat, lett légyen az a névjegykártyától
a könyvekig bármi. Igazából ekkor kezdôdött el a nyomdák között a piacért
folytatott verseny, amely azután elképesztô gyorsasággal napi szintû ádáz
küzdelemmé terebélyesedett – ahogy az ágazat valamennyi szereplôje a saját
bôrén a mai napig is tapasztalja. Mindezt megtetézte a gazdasági válság beköszönte, de még inkább
annak hosszasan való idôzése. Ezen kívül a virtuális média térhódítása, ezzel párhuzamosan
az álságos és a valós tényeket súlyosan elferdítô – de minimum csúsztatásokkal teli – a papír, illetve
a nyomtatott média elleni retorika és támadások további nem kis rombolást okoztak a nyomdaipari
termékek iránti igények alakulásában, ezen oknál fogva pedig az ágazat szereplôit kifejezetten nehéz
helyzetbe sodorták. Szóval, az elmúlt jó tíz évben – ahogy azt mondani szokták – még az ág is húzta
a nyomdaipart. Sôt, nem állítanám, hogy ez csak múlt idôben igaz…
Mindezen körülmények következtében az egyes nyomdaipari cégek egyáltalán a fennmaradásuk,
optimálisabb esetben piaci pozíciójuk megôrzése, merészebb álmok alapján némi erôsítése
érdekében sokféle megoldáshoz, eszközhöz voltak kénytelenek nyúlni. Legtöbbjük érthetô módon
– és egyébként is szükségszerû lépésként – a fejlesztésekben látta a megoldás kulcsát, ezzel
növelve hatékonyságát. Mások ezt még megfejelték a belsô mûködési struktúrájuk átalakításával,
és ebbe akár egy dedikáltan értékesítéssel foglalkozó csapat létrehozása is beletartozhatott. Nem
kevés azon cégek száma sem, amelyek a profiltisztítás mellett döntöttek, ám az sem ritka, hogy
voltak – és persze vannak is – olyanok, akik a szinergia erejére számítva, más nyomdaipari
vállalkozásokkal való együttmûködéseiket erôsítették. Megint mások „újabb láb” növesztésébe
kezdtek: például a meglévô akcidens kiadványok elôállítása mellett a csomagolóanyag-gyártást is,
mint új tevékenységet a profiljuk közé emelték. És persze, arra is akad példa – bár ez a legritkább –,
hogy valaki a fentiekben felsoroltakból egyszerre mindent megvalósított!
E megoldások és eszközök alkalmazása szükségszerû volt, azonban garanciául nem szolgál(t) arra,
hogy maradéktalanul teljesül is a kitûzött cél – ámbár erre is akad nem egy példa. Az esetek
meghatározóan döntô többségében azonban ahhoz mindenképpen elegendô muníciót biztosít(ott),
hogy az adott cég továbbra is a piac szereplôje maradjon, és legalább az esélye meglegyen arra,
hogy egyszer csak olyan üzleti lehetôségre – mondhatni, „ígérvényre” – bukkan, amely a cégének
nemcsak a jelen piaci pozíciójára hat jótékonyan, hanem ígéretessé teszi annak jövôbeni kilátásait is.
Nagy kérdés azonban, hogy vajon az eddig megtett lépéseken kívül milyen lehetôség van arra, hogy
az ígérvény ne ígérvény maradjon, mi az, amit még lehet tenni annak érdekében, hogy testet is
öltsön?
Nos, a tapasztalatok azt mutatják – hiszen erre ékes például szolgálnak azok, akik ezen módszerek
valamelyikét alkalmazzák –, hogy három olyan terület is van, amely segíthet a továbbiakban. Az
egyik, hogy az értékesítést elôsegítendô – akár iparági szinten – a(z) (ön)marketing területét kell(ene)
erôsíteni, hiszen ezzel jelenleg még igencsak visszafogottan él az ágazat. A másik, hogy még mindig
kevés azon nyomdaipari cégek száma, amelyek vállalkoznak arra, hogy aktív szolgáltatásukká
tegyék a termékfejlesztést (piacom piacának segítése), ami kvázi egy-egy megrendelô helyett való
gondolkodást jelent. A harmadik pedig a kreativitáson alapuló különleges vagy exkluzív, akár saját
fejlesztésû nyomdatermékekkel történô piacra lépés, azaz: a piac „proaktív megkínálása”.
Természetesen, pontosan tisztában vagyok azzal, hogy egyik módszer megvalósítása sem egyszerû:
pénzre, paripára, fegyverre, azaz jelen esetben – azt nem állítanám, hogy némi pénzre nem, de –
elsôsorban akaratra, energiára, idôre mindenképpen szükség van! És ezeket muszáj is bevállalni,
mert ez az alapja, biztosítéka, záloga a merre tovább elôrének.
PRINTinfo
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Köz info

…a Hungexpo területén megrendezésre
került kétnapos kiállítás egyébként
Magyarország legnagyobb pályaválasztási
rendezvénye, amelyre általában 6–7 ezer
továbbtanulás elôtt álló, általános iskolás
gyerek látogat ki. Az idén ennél jóval
nagyobb volt az érdeklôdés: 324 iskola,
több mint 11 ezer (!) tanulója fordult meg…

SzakmáZZ 2017! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Cég info

Társadalmi felelôsségvállalás

Cég info

Canon Digitális
Könyvnyomtatási Pályázat

XEROX
Magyarország
…a Xerox Magyarország az
ágazatot egyre inkább fenyegetô
munkaerôhiány enyhítésére,
illetve az utánpótlás toborzására
irányuló tevékenységekbôl is
aktívan kiveszi a részét…
Beszámoló . . . . . . . . .7–8. oldal

Cég info

Dobozi Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11–12. oldal

Cég info

Va bene, va tutto bene…

Szakmai út
a Keményfémmel
…lehetôségekbôl kézzel fogható
megoldások, üzleti eredmények
születhessenek…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal

Cég info

Kreatív csomagolás –
hatékony neuromarketing

Papyrus Hungária
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„…ezen összefogás nélkül sosem
jelenhettek volna meg papírkötetként…”
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . 17. oldal

Cég info

Europapier Budapest

…bemutatjuk a Printing and Packaging üzletág új vezetôjét,
Kéri Pétert, valamint Dobozi Sándort, aki augusztus közepén
vette át a beszerzés irányítását…
Kéri Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

A kilencedik

Prime Rate

Marketingszalon,
na meg: „Sanyi bácsiféle” profizmus
Beszámoló . . . . . . . . . . . 18–19. oldal

Köz info

Fordult a kocka

Csökken az e-könyv, növekszik a hagyományos . . . 21. oldal

Cég info

Konica Minolta
– RIKK

…közel 400 érdeklôdô
regisztrálta magát a
három szekció – nyomdaipar és ipari nyomtatás, innovatív marketing, automatizált nyomdairányítási
megoldások – valamelyikére…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23. oldal

Scroll info

Ezt is tudja…! . . . . . . . . . . . 24. oldal

…kétség sem fér, hogy az exkluzív, kreatív hordozóból/hordozóra készült nyomdatermékek
világa – legyen szó klasszikus
kiadványokról, dobozokról vagy
akár címkékrôl – az egyik legperspektivikusabb szegmens…

Nyomtatott Csomagolás– felhívás . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

Beszámoló . . . . . . .13–15. oldal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldal

Köz info

PNYME-aktualitások

Fórum a MINÔSÉGRÔL – beszámoló . . . . . . 25–26. oldal
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SzakmáZZ 2017!
Korteskedés a nyomdaipari pálya mellett

A Nyomda- és Papíripari Szövetség
a szakmai utánpótlás megoldását elôsegítendô a Print: a Te jövôd! kampány részeként idén március elején
részt vett a Tanulj SzakMÁ-t elnevezésû rendezvényen, ahol a nyomdaipari szakmákat (is) lehetett népszerûsíteni. A Budapest Fôváros Kormányhivatala által életre hívott egynapos
kiállítás – de még inkább korteskedési
lehetôség – elsôsorban érettségizô/érettségizett fiataloknak, illetve
regisztrált munkanélkülieknek szólt,
és egyértelmûen bebizonyította, hogy
az ágazat szempontjából nagyon is hasznos és érdemi az ilyen
típusú rendezvényeken való kiállítói részvétel, ugyanis folyamatosan hatalmas érdeklôdés övezte a Szövetség standját.
A tapasztaltak alapján egyértelmûvé vált, hogy fel lehet
kelteni az érdeklôdést a fiatalok körében a nyomdász szakma
iránt. Sôt, az azóta eltelt idôszakban a kampányban résztvevô
nyomdák is igen aktívak voltak: számos iskolával vették fel a
közvetlen kapcsolatot – sôt, van olyan intézmény, ahol ez már
teljesen „önjáróvá” vált –, s fogadták, fogadják nyomdalátogatásra a gyerekeket. Így aztán nem volt kérdéses, hogy a Szövetség részt vegyen-e a Kormányhivatal ôszi, SzakmáZZ 2017!
elnevezésû rendezvényén. Természetesen a szakma képviseletében és népszerûsítéséért ott a helye!
A 2017. október 10–11-én, a Hungexpo területén megrendezésre került kétnapos kiállítás egyébként Magyarország legnagyobb pályaválasztási rendezvénye, amelyre általában 6–7 ezer
továbbtanulás elôtt álló, általános iskolás gyerek látogat ki. Az
idén ennél jóval nagyobb volt az érdeklôdés: 324 iskola, több
mint 11 ezer (!) tanulója fordult meg az összességében mintegy 103 szakmai továbbtanulást népszerûsítô stand között.
A Szövetség ezúttal a BGSC Tótfalusi Nyomdai tagozatával
közös standon várta a gyerekeket.
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Természetesen én is kilátogattam a
rendezvényre (sôt, beálltam segíteni
is)… S meg kellett állapítanom, hogy a
nyomdász szakmának, mint vonzó pályának bemutatása szempontjából igencsak szerencsés volt, hogy a Szövetség
képviseletében dr. Peller Katalin
ügyvezetô-igazgató és Szilágy Judit
képzési referens nemcsak vállalta és
bonyolította a szervezést, hanem mindkét napon nyitástól a zárásig jószerint
megállás nélkül foglalkoztak az odalátogató igen nagy számú érdeklôdôvel. Az
ô aktivitásuk, valamint azon néhány
nyomdaipari cég – ANY Biztonsági Nyomda Zrt., Hubergroup
Hungary, Keskeny és Társai 2001 Kft., Konica Minolta
Magyarország, manroland Magyarország, Pauker Holding;
Prime Rate; Oláh
Nyomda, Xerox
Magyarország – hathatós támogatása nélkül,
bizony esély sem lett
volna arra, hogy bármelyik továbbtanulás elôtt
álló ifjonc figyelme a
nyomdászatra terelôdjön… Hogy mást ne is
említsek: a Tótfalusi
tagozat által kihozott
tamponnyomó berendezés az elsô nap délelôttjén elromlott, és többé –
legalábbis a másnap
délutáni zárásig – meg
sem „javítódott”… Pedig jó ötlet volt, hogy az
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Társadalmi felelôsségvállalás

XEROX Magyarország

Céginfo

amúgy nem annyira hightechet képviselô
masinával ott a helyszínen mûanyag labdákat nyomtassanak, amit aztán lehet(tett
volna) osztogatni. A labdák rendbe ott is
voltak…
A Szövetség stand-részén azonban pörögtek az események: a gyerekek számára
vonzó és érdekes nyomdatermékek kerültek bemutatásra, lehetett nyomdalátogatásra jelentkezni, minden érdeklôdô megismerhette, hogy például miként „áll
össze” egy színes nyomat, a Xerox jóvoltából pedig mûködés közben ismerkedhettek meg a digitális nyomtatással, sôt akár
egy névre szóló plakát is készült számukra, amit magukkal is vihettek. S ahogy a
tavaszi rendezvényen, most is elmondható: kifejezetten nagy érdeklôdés övezte
– fogalmazzak úgy?!? – a nyomdaipart.
Ám – mint minden eddigi szakmai
utánpótlás helyzetével foglalkozó cikkem
végén – most is megjegyzem: természetesen semmi garancia nincs arra nézve,
hogy ezekben a gyerekekben „vad vágy”
ébredt a nyomdászkodás iránt. Az azonban biztos, hogy akár a pályaválasztást
segítô kiállításokon való jelenléttel, akár a
nyomdalátogatások alkalmával, legalább
lehetôséget teremt az ágazat a továbbtanulás elôtt álló gyerekek, illetve fiatal
felnôttek számára, hogy egyáltalán megismerjék, illetve fogalmat alkothassanak a
nyomdászatról, mert ez alapján tud csak
esély nyílni arra is, hogy ezt válasszák.
Azonban az nem megy, hogy az új generáció számára egyik napról a másikra ismét vonzóvá tegyük a nyomdaipari szakmákat: ez egy hosszabb folyamat, és persze kell(ene) hozzá a szakma a jelenleginél szélesebb körû összefogása is… ■
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Egy felelôsségteljes cég a mûködése során nemcsak az üzletet,
a piaci növekedést – ha tetszik: kizárólag a saját jól felfogott és
anyagiakban mérhetô érdekét – tartja szem elôtt, hanem bensô
indíttatása is van arra nézve, hogy jobbítsa, élhetôbbé tegye a
világot. E jövôbe vetett hit és világlátás okán olyan tevékenységeket is támogat, amelyek a környezetünk védelmére, az emberi
kapcsolatok erôsítésére, vagy éppen az aktuális társadalmi vagy
ágazati problémák megoldására irányul, ezáltal persze jótékonyan hat a fejlôdésre, a modernizációra és végeredményben – ám
csak közvetett módon – hozzájárul a gazdasági mutatók javulásához is.
S noha évrôl évre egyre több a társadalmi felelôsségtudattal
(is) rendelkezô vállalkozás, illetve vállalat, még közel sem
mondható tipikusnak ez a fajta szemlélet, vagy széles körûnek ez
a kör. Azonban a Xerox, és természetesen hazai leányvállalata, a
Xerox Magyarország
is azon cégek közé
tartozik, amelyek évek
óta kiemelt fontossággal kezelik a társadalmi felelôsségvállalás
kérdését, és ezen indíttatásból aktív segítséget nyújtanak az
ezeken a területeken
jelentkezô problémák
megoldásában önkéntes tevékenységet
végzô szervezetek
számára.
Ennek egyik példája, hogy a társadalmi,
gazdasági és környezeti fenntarthatósági
teljesítménye alapján a

Ôszi akciónk keretében
november hónapban
r endkívüli kedvezménnyel
vásárolhatnak kifutó hot stamping fóliáinkból.
Részletekért forduljanak értékesítô kollégáinkhoz vagy keressenek
bennünket a központi elérhetôségeink egyikén!

E-mail: sales@lemmaco.com Tel.: 06 23 565 068
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Xerox idén is – ahogy immár nyolc
éve folyamatosan – elnyerte az
EcoVadis arany fokozatú kitüntetését. A világszerte elismert, független
szervezet – amely minden esztendôben 110 ország, 150 szektorát vizsgálva állítja fel a vállalatokra vonatkozó fenntarthatósági rangsorát –
értékelésében kiemelte, hogy a Xerox
nem csupán a saját iparágát tekintve
jár az élen. Bekerült azon cégek szûk
körébe is, amelyek az összes szektorra vetítve a legjobb eredményt érték
el a felmérés készítésekor.
Az anyavállalathoz hasonlóan a
Xerox Magyarországnak is szívügye
a környezettudatos mûködés, a zöld
technológiák felé nyitás és a társadalmi felelôsségvállalás. Mindezek
konkrét tevékenységekben, eredmé-

nyekben is tetten érhetôk náluk.
Példaként említendô, hogy a cég az
egyik termelô telephelyével – tavaly
és az idén is – elnyerte az Év Zöld
Nyomdája elismerést. A rangos kitüntetést minden évben azok a vállalkozások kapják meg, amelyek a mûködésük során nagy figyelmet fordítanak a fenntarthatósági szempontok
betartására, illetve a környezetkímélô
technológiák alkalmazására. A Xerox
esetében a zsûri azt a munkát értékelte, amit a vállalat szakemberei végeztek el annak érdekében, hogy a díjra
jelölt telephelyük energiafelhasználása, károsanyag-kibocsátása, illetve az
ott keletkezô hulladék mennyisége
könnyen ellenôrizhetô, nyomon követhetô, és a lehetô legkisebb mértékû legyen.

(Itt jegyezzük meg, hogy a GPwAdíj ünnepélyes átadásáról következô
(330.) lapszámunkban olvashatnak
majd – a fôszerk.)
A fenntartható mûködés megteremtésén túl a Xerox világszerte és
hazánkban is rengeteg energiát fordít
a közösségek, illetve a társadalmilag
hasznos önkéntes tevékenységet folytató szervezetek támogatására.
A segítségnyújtás sokféle és sokrétû. A magyar leányvállalat egyebek
mellett – a Xerox dolgozóinak nagyszámú részvétele mellett – rendszeresen szervez véradásokat az Országos
Vérellátó Szolgálat partnereként,
valamint az elmúlt években szoros
együttmûködést alakítottak ki a
Magyar Mentôkutyás Szervezetek
Országos Szövetségével is.

Aktívan a szakmai utánpótlásért
Fentiek tükrében
természetes – legalábbis számukra igen! –,
hogy a Xerox Magyarország az ágazatot egyre inkább fenyegetô
munkaerôhiány enyhítésére, illetve az utánpótlás toborzására irányuló tevékenységekbôl is aktívan kiveszi a
részét. Pontosan felismerték, hogy lassan
eljuthatunk odáig,
hogy nem lesz kit a
nyomdagépek mellé állítani, dacára annak, hogy milliárdos nagyságrendû fejlesztéseket hajtanak végre a nyomdák. Hogy ez semmiképpen ne következzen be, a Nyomda- és Papíripari Szövetség akciótervet dolgozott ki, és
meghirdette a kifejezetten fiatalokat megcélzó Print: a TE
jövôd! kampányt, amely mögé felsorakozott a Xerox
Magyarország Kft. is. Idén nyáron például egy csoport
10–15 év közötti gyermeket láttak vendégül csepeli digitális nyomdájukban, ahol – osztatlan sikert aratva ezzel–
be is vonták ôket a munkafolyamatokba. A Print: a TE
jövôd! kampány következô állomásaként pedig a Szövet-
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séggel közösen a Budapest Fôváros Kormányhivatala által
szervezett, kétnapos, pályaválasztást segítô SzakmáZZ!
2017 kiállításon is részt vettek. Sôt – mutatandó, hogy a
nyomdászkodás ma már abszolút hightech tevékenység –
kitelepítettek egy XeroxVersant nyomdagépet is, amelyen
a fiatalok és más érdeklôdôk számára ott és azonnal el is
készítettek egy személyre szabott plakátot, amelyet természetesen mindenki magával is vihetett.
A nyomdalátogatás kapcsán Sáránszki Gergely üzemeltetési vezetô (képünkön) a következôképpen fogalmazott: „Az elmúlt bô tíz évben a felnövô generációk elvesztették a kapcsolatukat és az érdeklôdésüket a nyomtatott
kommunikáció iránt. Ma már annyira a digitalizáció és a
mobilizáció határozza meg az életet, hogy a print-megoldások egyre kevesebb figyelmet kapnak a köreikben. Arra
törekedtünk és törekszünk az üzemlátogatás során – és
persze a pályaorientációs kiállításon is –, hogy a fiatalok
tiszta képet kapjanak arról, mit is jelent ma nyomdásznak
lenni. Azt reméljük, hogy a modern, jó felszereltségû
nyomdánk bemutatásával, vagy éppen a helyszínen mûködés közben bemutatott nyomdagéppel egyre több fiatalnak
kedvet csináltunk ahhoz, hogy a nyomdai szakmát is
komolyan számításba vegyék a jövôbeni pályaválasztásuk
során. Egyáltalán valódi képet kapjanak arról, mit jelent
napjainkban nyomdásznak lenni”. ■
(Ilx)
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Europapier
Budapest Kéri Péter, a Printing and Packaging vezetôje
Ahogy azt elôzô (328.) számunkban ígértük, beszámolunk az Europapier
Budapest Kft.-nél történt változásokról, azaz: bemutatjuk a Printing and
Packaging üzletág új vezetôjét, Kéri Pétert, valamint Dobozi Sándort, aki
augusztus közepén vette át a beszerzés irányítását.

Kéri Pétert – azt gondolom – ismeri is, meg nem is az ágazat. 2002-ben
nyomdamérnökként végzett, és megszakítás nélkül azóta is az iparágon
belül dolgozik – ám nem nyomdamérnökként, hanem az utóbbi bô tíz
évben, mint papírkereskedô. Idén július közepe óta pedig ôt kérték fel
az Europapier Budapest Printing and Packaging üzletágának vezetésére.
Ennek kapcsán beszélgettünk.
● Egy nyomdamérnökbôl hogyan
lesz papírkereskedô? Hozta az élet,
vagy választotta ezt a területet?
– Is-is. Alapvetôen mûszaki beállítottságú vagyok, így alakult, hogy az érettségit
követôen az akkor még KMF-re (késôbb
BMF, most Óbudai Egyetem) jelentkeztem
nyomdamérnöki szakra, és nagyon meg is
ragadott ez a pálya. Természetesen a szakmai gyakorlatomat is nyomdákban töltöttem, mégpedig az akkor még létezô Athenaeumban, illetve Szikrában, valamint a
Révaiban: a gépteremtôl a kötészetig mindenhol dolgoztam. Ennek ellenére, miután
kezembe kaptam a diplomámat, mégsem
tudtam nyomdamérnökként elhelyezkedni.

én papírkereskedôként szeretném folytatni
a pályafutásomat. És szerencsém is volt: a
Print Papír Kft. – amely azóta már megszûnt – éppen üzletkötôt keresett. Jelentkeztem: felvettek, és ezzel el is indult a
papírkereskedôi pályám.

● Ami pár évvel késôbb ismét vett
egy fordulatot…
– Így igaz: ez a cég jószerint kizárólag
a fatartalmú volumenizált könyvpapírok
forgalmazásával foglalkozott, és e téren
komoly piaci szereplôvé is vált. Engem dr.
Kintera Károly vezetett be a papírkereskedés rejtelmeibe, akit abszolút a mentoromnak is tekintek. De mégsem dolgoztam túl
sokáig itt, mert ezt az alapanyagféleséget
● Te jó ég! Ez napjainkban biztos
beszállító papírgyár 2005 elején üzletkonnem fordulhatna elô: dúskálhatna
cepciót váltott, és e miatt gyakorlatilag a
az ajánlatokban…!
cég elvesztette ezt a termékcsoportját. Így
– Valószínû, ám akkoriban még más
kénytelen voltam én is új munkalehetôség
volt a munkaerôhelyzet… Szóval, ott állután nézni. Egyébként budapesti vagyok,
tam nyomdai munkahely nélkül, viszont
itt is születtem, ám ezúttal vidéken találmégiscsak a szakmában szerettem volna
tam munkalehetôséget: a Mátrametál keremaradni. A Papíripari Kutató Intézet azon- sett nyomdaipari technológust. Jelentkezban keresett munkatársakat, s mivel végtem, felvettek. Túl azon, hogy nyomdazettségem okán azért a papírokról is tudtechnológiai szempontból egy igen érdetam egyet s mást, fel is vettek. A kutatói
kes területre kerültem, egyébként is namunka során aztán még inkább elmerülgyon sokat tanultam az ott eltöltött három
tem a papírok megismerésében, és gyakor- év alatt.
latilag mindent megtanultam ezzel kapcsolatosan. De nemcsak megtanultam, hanem
● És Budapestrôl járt mindennap
rájöttem arra is, hogy a papírok világa egy
Sirokra dolgozni?
nagyon nekem való világ! Ám az is kide– Kezdetben igen, de elég hamar el is
rült az alatt az idôszak alatt, amíg ott dolköltöztem párommal együtt – aki egyébgoztam, hogy maga a kutatás, az ezzel járó ként a jelenlegi feleségem és két csodálamindennapos bíbelôdés viszont nem netos fiunk édesanyja – Egerbe, ahol ma is
kem való, még úgy sem, hogy alkalmasint élünk.
nemzetközi kutatásokban is részt vettem…
De nagyon hiányzott az emberekkel
● Visszatérve a pályaívhez: a „Mátvaló mindennapos nyüzsgô kapcsolat, az
rametál-os” idôszakot követôen
energikusság, az események pörgetése. Így
még mindig nem volt egyenes a
született meg bennem a felismerés, hogy
visszaút a papírkereskedéshez…
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– Való igaz! 2007-ben az Egri Nyomdánál adódott egy lehetôség, hogy eredeti,
azaz nyomdamérnöki végzettségemnek
megfelelô munkakörben helyezkedjek el.
Jelentkeztem, felvettek, így lettem a cégnél termelési vezetô. De – ahogy az ágazatban szinte mindenki a saját bôrén is
érezte – a nyomdák életében ekkor már
elkezdôdött egy nehezebb idôszak, és az
Egri Nyomda kétségtelenül egyrészt nem
találta meg azt az üzleti koncepciót, másrészt fejleszteni sem tudott volna annak
megvalósításához, amely biztosíthatta
volna fennmaradását. És mielôtt ismét
munkahely nélkül maradtam volna, inkább
én léptem tovább. Ekkor, azaz 2009-ben
nyílt lehetôség, hogy visszatérjek az én
igazinak érzett hivatásomhoz, azaz
papírkereskedéssel foglalkozzak, ugyanis
a legnagyobb kelet-magyarországi papírnagykereskedô éppen üzletkötôt keresett.
Jelentkeztem, felvettek.
● Most mégsem azon cég képviseletében beszélgetünk…
– Szerettem ott dolgozni, és regionális
tekintetben egyre nagyobb terület tartozott
hozzám. A váltásomnak igazán nem volt
más oka, minthogy annál a cégnél nem
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– Az Europapier Budapestet – szerintem – nem kell „újragondolni”, hanem csak ki kell hozni belôle mindazt,
ami benne van, merthogy nagyon sok
van még benne!

szakképzett munkatársainkkal gyorsan
és rugalmasan tudunk a változó piaci
elvárásoknak megfelelni.

Céginfo

láttam lehetôséget az elôre menetelemre. Így nagyon megörültem az Europapier Budapest által felkínált lehetôségnek: végre vezetôi szinten is bizonyíthatok.
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● Mindenesetre, így sem kis
feladat. Jól alszik?
– Szeretem a kihívásokat, ez mindig
● Milyen elvárások fogalmazód● Feltételezem, feleslegesen
is motivált. És igen: kifejezetten jól
tak meg a kinevezésekor, illetve
kérdeznék a mikéntre…
mi az, amit ön fogalmazott meg
– Egyrészt kiváló vállalati és beszál- alszom az utóbbi idôszakban. ◆
célként?
lítói háttérrel rendelkezünk, valamint

Dobozi Sándor beszerzési vezetô
Dobozi Sándor neve nyilván nem hangzik ismerôsnek az ágazat szereplôi
számára – legfeljebb csak a nagyon bennfenteseknek –, pedig 2005 óta „van
köze” a papírokhoz, azon belül a grafikaiakhoz is. Hogy ennek ellenére miért
is nem ismertebb „figurája” az iparágnak, annak roppant egyszerû oka van:
ô ugyanis vagy a papírgyárakkal vagy éppen egy papírgyár viszonteladóival,
nagykereskedôivel állt kapcsolatban. Az Europapier Budapest beszerzési
osztályán 2014 óta dolgozik, és beszélgetésünk apropója az,hogy ez év
augusztus közepétôl immáron ô lett a vezetôje is.
– köztük az akkor még külön cégként mûködô Europapierral és Budapest Papírral –
álltam közvetlen kapcsolatban. Ezen
ismeretség és egyben referencia alapján
2014-ben hívott át az Europapier Budapest
akkori vezetôje a cég beszerzési osztályára
● Kinevezésének külön pikantériája, dolgozni. Egy papír-nagykereskedô azonhogy amióta az Europapier Budaban nemcsak egyetlen gyártó papírját
pestnél dolgozik, már három bekínálja, hiszen a termékpaletta rendkívül
szerzési vezetô „fogyott el” a feje
széles: gyakorlatilag a világ, de legalábbis
fölül… Meglepte a kinevezés?
Európa szinte valamennyi papírgyártójá– Igazából igen, de ezzel együtt mégnak sok százféle papírja megtalálható a
sem. Azt gondolom, hogy az én kinevezé- magyar nagykereskedôknél is. És akkor
sem egyszerûen egy logikus döntés eredarról még szó sem esett, hogy az utóbbi
ménye. Az elmúlt pár évben folyamatos
évek portfólióbôvítése okán mi mindennel
belsô átszervezések zajlottak cégünknél, és bôvült ki a papír-nagykereskedôk által forennek következtében személyi változások- galmazott termékek köre. S legyen szó
ra is – a beszerzés élén is – sor került. Én
akár papírról, kartonról vagy éppen higiéamióta csak itt dolgozom, azzal foglalkoz- niai termékrôl, mind-mind a beszerzési
tam, hogy egy csapat részeként tisztesség- osztályon keresztül érkezik a raktárba
gel elvégezzem a rám bízott feladatokat,
vagy közvetlenül a vevôkhöz.
mert ezen múlik, hogy a cég megfelelô
termékválasztékkal, a szükséges mennyi● Ez azért elég nagy változás ahségben és persze határidôre, zökkenômenhoz képest, hogy elôtte csak a Montesen ki tudja szolgálni a vevôit.
di termékeivel kellett foglalkoznia…
– Az elején volt is bôven mit tanulnom,
● Hogy kezdôdött „papíros”
de ambíció is volt bennem, hogy mindent
pályafutása?
alaposan megismerjek: mit, honnan, ho– Úgy hozta a sors, hogy Szolnokon, a
gyan lehet beszerezni, miként kell a napi
Mondinál kezdtem meg papíripari pályaszintû operatív munkát végezni ahhoz,
futásomat, ahol a gyári vevôszolgálaton
hogy lehetôleg soha ne legyen semminedolgoztam. Ez azt jelentette, hogy elsôsor- mû fennakadás, miként kell és lehet a beban viszonteladókkal, nagykereskedôkkel szállítókkal „egyezkedni”, hogyan tudom

kialakítani az adott gyári beszállítóval a
lehetô leghatékonyabb együttmûködést –
és folytathatnám a sort. Ez egy hosszan
tartó tanulási folyamat, és mindennapos
kihívást is jelent, de az ember elôbb-utóbb
– fôleg, ha szereti is azt, amit csinál –
jókora rutinra is szert tesz. Gyakorlatilag a
napi munka során majdnem mindent megismer és összegyûjti mindazt a tudást, amit
errôl a területrôl, az ezzel kapcsolatos feladatokról egyáltalán lehet. Tulajdonképpen az elmúlt három és fél évben, amióta
az Europapier Budapestnél dolgozom, ez
történt az én esetemben is.
● Vagyis messzemenôkig profivá
vált, azaz már nemcsak elvégezni
képes a napi feladatokat, hanem
megtanulva a megtanulhatót, átlátva
a teljes struktúrát, alkalmassá vált
az irányítására is. Nyilván ezt ismerte fel a cég menedzsmentje, és
ennek köszönhetô az ön kinevezése
a beszerzés élére.
– Valószínûleg igaza lehet. Ezzel együtt
nem hiszem, hogy a napi szintû munkában
sok változást fog okozni, hogy én lettem a
beszerzés vezetôje. Mindig csapatban dolgoztunk a beszerzésen és az eddigi feladataim nagy része továbbra is az enyém
marad, ugyanakkor – mint vezetô – a
többiek munkájáért is én lettem a felelôs.
Azt gondolom, hogy ez nem fog gondot
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jelenteni számomra, mivel egy
tapasztalt, igazán egységes beszerzési csapatra támaszkodhatok.
● Mennyire tud egy hazai
beszerzés vezetôje „hatással
lenni” a beszállítókra?
– Természetesen nagy jelentôsége
van az Europapier csoport központi
megállapodásainak is, de azért sok múlik a helyi kapcsolatokon is. Hogy mást

ne is említsek: nagyon nem mindegy,
hogy a megkötött megállapodás operatív szinten, vagyis a gyakorlatban miként mûködik. A mi feladatunkhoz tartozik, tartozhat az is, hogy esetleg új
beszállítókat keressünk, javasoljunk
vagy csak felhívjuk rájuk a figyelmet.
● Rövidesen már negyedik évét
kezdi az Europapiernál, ám még
mindig Szolnokon lakik.

Nem fárasztó nap mint nap
ennyit autózni a munkahelyére?
– Nem, ugyanis majdnem egy óra
alatt beérek, és az sem számít holtidônek amíg jövök, mivel útközben is tudok az aktuális feladatokon gondolkodni, és amint beérek az irodába, nekiláthatok a gyakorlati megvalósításnak is.
Szeretem ezt a munkát. Persze, a hétvége azért maradéktalanul a családomé! ■
Ilona

Va bene, va tutto bene… Szakmai út a Keményfémmel
Egy csoport magyar nyomdásznak 2014ben lehetôsége nyílt nagy olasz nyomdák és
a Solema, valamint az SCS Automaberg
gépgyártó cégek meglátogatására. Az út
egyértelmûen sikeres volt, és rengeteg pozitív visszajelzést kapott a szervezô csapat:
a Keményfém Kft. és a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület. A sikeren és a
nagy érdeklôdésen felbuzdulva, valamint az
északolasz gépgyártó cégek által példaértékû összefogással létrehozott Paper Flow
kiállítás aktualitása okán idén is meghirdetésre került a két nagy olasz nyomdaipari cégnél történô látogatással egybekötött szakmai út, amelyre 2017. október 5-6-án sor
is került. S noha szerény létszámúnak nevezhetô a jelentkezôk
csapata, akik eljöttek, azok nagyon nem bánták meg a részvételt.
Akik pedig nem, joggal sajnálhatják…!
Az út elsô napján, hajnalban indultunk Milálánóba, majd azt
követôen mintegy háromórás autóút elteltével érkeztünk meg az
egyik legnagyobb olasz cég, a csúcsminôségû kötészeti szolgáltatásokat nyújtó Gruppo Padovana székhelyére. Errôl a cégrôl
érdemes tudni, hogy több mint 30 éves múltra tekint vissza,
nagyjából 140 fô az alkalmazottak létszáma, és az elmúlt évben
mintegy 10 millió euró forgalmat bonyolított. Naponta átlag ötkamionnyi (!) papírt dolgoznak fel, és olyan illusztris ügyfeleik
vannak, mint például a Ferrari csoport, vagy éppen a Fehér Ház,
amely egy Barack Obamáról szóló album elkészítését rendelte
meg tôlük. A cég tulajdonosai jogos büszkeséggel mutatták be
vállalkozásukat a magyar látogatócsoportnak, és a bemutatót,
valamint az üzemlátogatást követôenkészségesen válaszoltak
kérdéseinkre.
Második állomásunk a komplex nyomdai szolgáltatásokat
nyújtó Grafica Veneta Spa volt. Ennél a cégnél 300 ember dolgozik, és az éves 70 millió eurós forgalmuk több mint lenyûgözô a
magyar nyomdaipar számadataihoz szokott látogatónak. Kétségtelen, hogy ez az északolasz nyomda képes volt elérni, hogy
Líbia tôlük rendelje meg a tankönyveit, amelyek összpéldányszáma elérte a 37 millió darabot. Hogy ezt miként sikerült elérniük,
azt – sajnos – nem tudtuk meg… Pedig milyen szép is lenne a
magyar tankönyvpiacon egy ilyen megrendelés!
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Ami viszont eltanulható, és el is tanulandó az olasz vendéglátóinktól, az a környezettudatosságuk. Hogy mást ne is említsek: a
100 000 m2 napelem az üzemek tetején teljes mértékben széndioxid-mentes energiatermelést tesz lehetôvé, és az így nyert 3 megawatt tiszta energiaforrás biztosítja a Grafica Veneta mûködéshez szükséges energiáját. Az üzemcsarnokok természetes fényt
áteresztô tetôablakai pedig szintén nem ördögtôl való ötlet: a
munkakörülményeket jelentôsen komfortosabbá teszik, nem
beszélve a megtakarítható világítási költségekrôl.
Összességében ismét megállapítást nyert számunkra, hogy
ugyan nem okosabbak a taljánok, mint a mi szakembereink, csak
ôk talán jobban használják az eszüket…
A szakmai utazás második napján, pénteken került sor a Paper
Flow kiállítás megtekintésére, amelyen a Solema, az SCS Automaberg, a Tecnomac és a Peroni cégek összefogva mutatták be
papírfeldolgozó-gép-kínálatuk újdonságait. A kiállított gépekrôl
most nem számolnék be részletesen, akit érdekel, mindent megtalál a rendezvény honlapján: www.paperflow.eu.
És hát szakmai tanulmányút ide vagy oda, nem hagytuk ki a
festôi szépségû Bergamo alta negyedének megtekintését sem…
Végezetül még annyit: köszönet a kedves ügyfeleknek, akik
velünk együtt két napot az olasz termelô és gyártó cégek megismerésére szántak. Igyekszünk a jövôben is alkalmat teremteni
arra, hogy együttmûködésünkbôl lehetôségek, a lehetôségekbôl
kézzel fogható megoldások, üzleti eredmények születhessenek.
Merthogy közös érdekünk a mindannyiunk által szeretett Gutenberg-galaxis fejlôdése, fejlesztése. ■
Éri Ingrid, Keményfém Kft.
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Papyrus Hungária

Kreatív csomagolás –
hatékony neuromarketing
A különféle kutatások – és persze, a
mindennapos tapasztalatok is – azt
mutatják, hogy kezd némileg helyreállni a nyomtatott termékek renoméja.
Ez elsôsorban annak köszönhetô, hogy
egyre szélesebb körben nyert felismerést és bizonyosságot, hogy abban az
óriási információs zajban, amelyben
élünk, kizárólag a több érzékszervre –
látás, tapintás, szaglás – ható nyomtatott üzenet képes igazán hatékony
lenni. Vitathatatlan azonban az is,
hogy az egyes nyomtatott termékeket
tekintve, igen nagyok az eltérések…
Amihez viszont kétség sem fér, hogy
az exkluzív, kreatív hordozóból/hordozóra készült nyomdatermékek világa –
legyen szó klasszikus kiadványokról,
dobozokról vagy akár címkékrôl – az

egyik legperspektivikusabb szegmens,
és komoly növekedési potenciállal bír.
Ugyanis ez az a termékcsoport, amely
a fent említett több érzékszervre való
hatáson kívül, emocionálisan is megérinti – sôt, rabul ejti! – azt, aki kézbe
fogja. Ezt az „emocionálishatás-kiváltást” a szakirodalom neuromarketingnek hívja, és bizonyítottan a leghatásosabb eszköz a maradandó figyelem
felkeltéséhez, a mindenkori üzenet

célba érkeztetéséhez. A kreatív hordozók már önmagukban is rendkívül
hatékony neuromarketingeszközök, de
ha ehhez még egy adott kreatív alapanyag inspirálta nyomdatermék – például címke, doboz, borító stb. – születik, a frenetikus hatás egészen biztos
nem marad el! És emiatt még az sem
érdekli a megrendelôt, hogy kétségtelenül (jóval) többe kerül az elôállítás
– hiszen bôven, bôven meghozza az
árát!
Nos, a Papyrus Hungária
éppen ennek jegyében rendezte
meg legutóbbi vevôtalálkozóját,
amelyet 2017. október 12-én, a
Cash&Carry áruházban tartott. A
rendezvényen a cég inspirációkat
adva hívta fel meglévô és potenciális partnerei figyelmét mindazokra az üzleti lehetôségekre,
amelyeket a kreatív hordozók
használata, az ezekben való gondolkodás jelent. Ezúttal kifejezetten a kreatív csomagolásra fókuszáltak, és e köré épült fel az el-
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hangzott három elôadás. A meghívott
vendégek körét pedig
kibôvítették: nemcsak
csomagolásra specializálódott kreatív grafikai stúdiók, illetve nyomdák képviselôit invitálták
meg a rendezvényre, hanem jó néhány, csomagolásban érintett végfelhasználó is képviseltette
magát a közel 80 fôs vendégseregben.

Cordenons
Daniela Villa

Miután Palkó Roland, a Papyrus
Hungária vezérigazgatója köszöntötte
a társaságot, kezdôdtek az elôadások.
A szakmai program befejeztével pedig
bor-, sajt-, sonka-, illetve csokoládékóstolóval kedveskedtek a házigazdák
a jelenlévô népes vendégseregnek. És
persze, az ajándék sem maradt el:
minden résztvevô egy saját nevével
felcímkézett vörösbort kapott búcsúzóul, de még inkább emlékeztetôül.
És akkor következzen az elôadásokról szóló beszámolónk!
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Az olasz Cordenons cég Európa
egyik vezetô kreatívpapír-gyártója, és
mint ilyen, nemcsak viszonteladókon
keresztül van jelen a piacon, hanem
számos nagy, nemzetközi márkatulajdonos – óragyártók, szállodaláncok,
autógyártók, technológiai vállalatok, divat- és kozmetikai cégek stb.
– közvetlen kiszolgálója is.
Noha e cégek tevékenységüket
tekintve igen különbözôek, egy
közös jellemzôjük azért feltétlenül
van: rendkívül igényesek mindazon
nyomdaipari termékekre is – legyenek azok katalógusok, névjegykártyák, meghívók, dobozok stb. –,
amelyeken valamilyen formában
megjelenik a cég brandje. Úgy
tartják – és joggal –, hogy ezeknek
a termékeknek is okvetlenül tükrözniük kell magát a vállalatot
jellemzô színvonalat és stílust. Ezek
a partnerek – és persze, mindenki,
aki használta már a cég által
gyártott kreatív papírok valamelyikét – pontosan tudják, hogy a Cordenons fejlesztései során kifejezet-

ten törekszik arra, hogy olyan papírféleségeket alkosson, amelyek a lehetô
legmagasabb szinten képesek kiaknázni a neuromarketing amúgy is impozáns hatékonyságát. Az olasz kreatívpapírgyártó – túl a közvetlenül a nagy
brand-tulajdonosok számára gyártott
ügyfélspecifikus papírokon – viszonteladóin keresztül természetesen igen
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Az Avery Dennison
kreatív címkepapírjai
Tomas Zeleny
Az Avery Dennisont igazán nem
kell bemutatni senkinek, akinek tevékenysége során köze volt, van vagy
tervezi, hogy lesz a címkékhez. Az
amerikai központú cég az egyik legismertebb címkepapír-gyártó, legyen
szó öntapadós vagy hagyományos
ragasztású alapanyagról. Mindazonáltal meglehet, hogy mégis meglepetést
okozott a jelenlévô szakembereknek a
gyártó képviseletében elôadást tartó
Tomas Zeleny: ugyanis egy viszonylag
új termékcsoportjukra, a design-címkepapírokra hívta fel a hallgatóság figyelmét. Ezzel kapcsolatosan nemcsak
az ofszettechnológiához kínált saját
portfóliójukat ismertette, azok elônyeivel egyetemben – például különféle felületnemesíthetôség, víz- és gombásodás-ellenállóság stb. –, hanem
elôadásában számos valós felhasználási példát bemutatva ismertette az
aktuális trendeket is. Természetesen az
Avery Dennison Fasson kreatív címkepapírjai is megtalálhatók a Papyrus
Hungária kínálatában, és akár már
egyetlen rizsma (200 db B2-es ív)
megrendelhetô belôle.

Márka és címke
Demján Szilárd
A rendezvény utolsó szakmai elôadása kizárólag esettanulmányokon
keresztül mutatta be a kreatív alapanyagok felhasználhatóságának elképesztôen széles spektrumát. De nemcsak az ötletek sokaságával ismerkedhettek meg a jelenlévôk, hanem az
elôadó számos gyakorlati tapasztalatot
is megosztott a hallgatósággal. Egyebek mellett arról is beszélt, hogy a
különféle technológiai eljárások miként befolyásolhatják a brand-színeket, mennyire ügyelni kell a tervezés
és a kivitelezés során az adott cég
adott termékének „minden porcikájára” – például a pezsgôsüveg címkéjének színvilága egyezzen meg a parafadugó mûanyag-, vagy fémkupakjának színével –, hogy maradéktalanul
megfeleljenek a márka szerinti elvárásnak, azaz harmonikus egységet
alkossanak. Ugyanakkor mindig szem
elôtt kell tartani az alapanyag – beleértve a kreatív hordozókat is – kiválasztásánál azt is, hogy azt a bizonyos
adott terméket, például pezsgôsüveget,
milyen „atrocitások” érhetik – nedvesség, doh stb. –, míg eljut a végfelhasználóhoz. Az elôadó nem gyôzte hangsúlyozni: „Szorosan együtt kell dolgozni a nyomdákkal, illetve az egyéb
gyártókkal. Akár elôzetes tesztelést is
érdemes elvégezni, merthogy a különbözô alapanyagok és feldolgozási
technológiák találkozása bizony eltérô
végeredményt produkálhat. A kreatív
hordozók nagy lehetôségeket hordoznak, de minden esetben fokozott odafigyelést kíván az ezekbôl készült termékek gyártása. Az eredmény viszont
önmagáért beszél!” ■

Céginfo

széles és ugyancsak igen igényes termékszortimentet biztosít azon felhasználók számára is, akik nem gyártatnak
„saját” kreatív papírt. Ámbár, minden
kreatív papír tulajdonképpen egyedinek minôsül, ugyanis amikor egy kreativitással megáldott ember elkezd gondolkodni benne, és „milyenségétôl”
inspirálódva valamit megálmodik
belôle, teljes mértékben azzá válik…
S készüljön bár más termék is ugyanabból az alapanyagból, a kreatív papír
„képes arra”, hogy mégis mindegyik
más és más érzületet ébresszen.
A Cordenons képviseletében elôadást tartó Daniela Villa részletesen is
bemutatta a különféle struktúrákból,
színekbôl, felületekbôl, széles – az
egészen alacsonytól a kifejezetten magasig– grammsúlyválasztékból álló
kínálatukat, sôt számos konkrét felhasználási példát is felsorakoztatott a
jelenlévôknek. Végezetül pedig a
következôkkel zárta elôadását: „maguk a Cordenons papírok minden
szónál többet mondanak!” – majd arra
bíztatott mindenkit, hogy saját maga
gyôzôdjön meg róla. És ezt az érdeklôdôk akár a helyszínen is megtehették, hiszen a Cordenons kreatív papírjainak magyarországi forgalmazója a
Papyrus Hungária Zrt.
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Canon Digitális Könyvnyomtatási
Pályázat
A Canon Hungária
immár kilencedik alkalommal hirdette meg
Digitális Könyvnyomtatási Pályázatát a Magyar
Írószövetséggel együtt,
amelyre idén több mint
harminc pályázat érkezett. Ezek közül a szakmai zsûri
tizenkét mûvet választott ki, amelyek mindegyikét 250250 példányban ki is nyomtattak.
A kötetek nyomtatási költségét a Canon Hungária finanszírozta, míg a szükséges papírt – felajánlva szortimentjük
teljes választékát – az Europapier biztosította. A nyomdai
és kötészeti munkát pedig a Kapitális Nyomdaipari Kft.
végezte. A nyertes pályamûveket könyvesboltokban bárki
megvásárolhatja, utánnyomásukról a fogadtatás függvényében
maguk a kiadók dönthetnek, ám azok elôállíttatása már –
természetesen – teljes egészében az ô költségükön történik.
A Digitális Könyvnyomtatási Pályázat létrehozása, illetve az
azóta eltelt idôszak alatti hagyománnyá nemesülése alapvetôen
a Canon Hungária azon filozófiáján nyugszik, hogy felhívja a
figyelmet és népszerûsítse a digitális könyvnyomtatásban lévô
lehetôségeket és mecénásként ezzel támogatja a beérkezô pályamûveket elbíráló zsûri által arra érdemesnek ítéltetett könyvek elsô kiadását. Az irodalmi érték megítélése persze nem a
nyomdaipar kompetenciája: errôl a Magyar Írószövetség delegáltjai döntenek. A kivitelezés elbírálását – beleértve a papírválasztástól a tördelésen át a nyomtatásig, illetve kötészetig –
viszont a zsûriben helyet foglaló nyomdaipari szakemberek
végzik. Ennek a komplex értékelésnek eredményeként alakul ki
a tizenkettes rangsor. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2017.
szeptember 29-én a Magvetô Caféban került sor.
Az egybegyûlteket elsôként Szalai István, a Canon kereskedelmi célú nyomtatás üzletág-igazgatója üdvözölte, és tartott
egy rövid beszédet is. Ebben – egyebek mellett – a következôket hangsúlyozta: „Örömmel tölt el bennünket, hogy az idei
pályázaton támogatópartnereinkkel közösen háromezer olyan
kötet megjelenését tettük lehetôvé, amelyek ezen összefogás
nélkül sosem jelenhettek volna meg papírkötetként. A digitális
nyomtatás óriási lehetôség a szerzôk és a kiadók számára. A
hazai könyvpiacon ugyan ma már már egyre több könyvet
adnak ki, ám az egyes mûvek eladott példányszámai csökkennek. A digitális nyomtatás révén gazdaságosan és rövid
határidôvel lehet kisebb volumenben is könyveket nyomtatni és
utánnyomtatni”.

Céginfo

A kilencedik

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke volt a
következô felszólaló, aki a pályamûvek – amelyek között
regény, novella, mese, tanulmány és verseskötet egyaránt megtalálható – irodalmi értékeire felhívva a figyelmet röviden
bemutatta valamennyi nyertes alkotást.
A szakmai grémium nevében Pesti Sándor ismertette a jelenlévôkkel a tapasztalataikat, illetve a megítélés szempontjait.
Ezzel kapcsolatosan összességében elmondható, hogy a szakmai zsûri – ahogy azt mondani szokták – évrôl évre egyre nehezebb helyzetbe kerül az elbírálás során, és egyre szofisztikáltabb szempontok szükségeltetnek a nyertesek kiválasztásához.
Ennek alapvetôen két oka van: egyrészt a szerzôk, kiadók részérôl sokat változott elônyére például a tördelés és a hordozó
kiválasztása, másrészt a digitális nyomtatási technológia, illetve az ehhez a technikához tartozó kötészet abszolút egyenértékû a klasszikus eljárással készült könyvekével. Azaz: az ilyen
formán (digitálisan) készült nyomdatermékek – jelen esetben a
digitálisan készült könyvek – minôségükben hibátlanok.
Mindazonáltal – ahogy a korábbi években – a zsûri ezúttal is
díjazni szerette volna a nyertes pályamûvek borítóit és kivitelét, és képes is volt megtalálni azt a nüanszott, amely a legszebb kiválasztásához vezetett. A Legszebb könyvnek járó díjat
idén Merza József matematikus, tanár, szakfordító Mivé lesz az
ember? címû esszékötete nyerte el, amely a Napkút Kiadó
gondozásában jelent meg.
Végezetül még egy információ (és most „elmúltnyolcévezek”, merthogy ennyi ideje tudósítok az eseményrôl…): a
Canon Hungária Kft. tervei szerint jövôre is kiírják a Digitális
Könyvnyomtatási Pályázatot. ■
Ilona
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Prime Rate –

Marketingszalon, na meg:
„Sanyi bácsi-féle” profizmus

Amióta csak kitalálta dr. Tomcsányi Péter – és
ennek már bô tíz éve – a Prime Rate nyílt nappal
egybekötött, évenként megrendezésre kerülô szemináriumait, amelyeket meglévô, illetve potenciális
partnereinek tart, azóta van szerencsém beszámolni
róla lapunk hasábjain. S noha minden alkalommal
igen tartalmas és változatos elôadások hangzanak el,
a rendezvény alapkoncepciója mit sem változott. S
milyen jó, hogy nem változott! Merthogy egyre szélesebb körben van azokra az információkra igény,
amelyek ott elhangzanak! A Prime Rate a kezdetektôl ugyanis arra helyezi a hangsúlyt, hogy újabb és
újabb üzleti, illetve marketingmegoldásokat, lehetôségeket mutasson be partneri körének. Természetesen olyanokat, amelyeket a cég – mint Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb digitális, illetve ma
már a korszerû ofszettechnológiát is magába foglaló,
és e téren is jelentôs kapacitással bíró, mindemellett
professzionális, hétfôs marketingcsapattal
rendelkezô nyomdai szolgáltatója – kínál számukra. A dr. Tomcsányi Péter tulajdonos-ügyvezetô által preferált „a piacom
piacát segítve növelem a saját piacom” üzleti stratégia bôven
meghozta gyümölcsét. Évek óta teljes mértékben teltházasak
ezek a szemináriumok, pedig fizetni is kell érte… Igaz, a befizetett összeg kuponként is szolgál: a következô megrendelés
árából levonásra kerül. De gyanítom, ma már eljutottak odáig,
hogy ha nem adnák kvázi vissza a pénzt, akkor is villámgyorsan telne be a létszám, pedig több mint 120 fôs a Megyeri úti
telephely nagytárgyalójának befogadóképessége…
Mindenestre tény: az idén is azzal kellett szembenézniük,
hogy a regisztrációs határidô vége felé már nem tudták a részvételi szándékokat fogadni…
A mostani rendezvényükre – ezúttal Marketingszalon néven
– 2017. október 5-én került sor. Az elnevezés ismét nagyon
találó volt, merthogy – ahogy egy valódi szalonban – igen
széles „kínálatot” vonultatott fel a Prime Rate: csak hát természetesen nem ruhákból, ámbár Lakatos Márk jóvoltából ahhoz
kapcsolódóan is… A téma természetesen a „szokásos” volt:
milyen marketingeszközökkel és miként tudja egy cég igazoltan hatékony módon megerôsíteni, illetve növelni a saját piacát,
ráadásul attól függetlenül, hogy erre több vagy kevesebb pénz
áll rendelkezésére. Merthogy – legalábbis a Prime Rate szerint,
és nem mellesleg igazuk is van –: mindig van jó megoldás! Az
elôadások e témakört járták körül, és vonultattak fel számtalan
konkrét példát a sikeres megvalósításra.
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Érzelem vagy értelem?
A program elsô elôadását ezzel a címmel dr. Tomcsányi
Péter tartotta, és azt boncolgatta – bevonva 94 éves nagypapáját, dr. Tomcsány Pált, illetve 21 éves nagylányát, Tomcsányi Katót, aki jelenleg a Corvinuson marketinget (is) tanul –,
hogy vajon a hatásos marketing szempontjából melyikre érdemesebb jobban támaszkodni. Az eredmény egyértelmû: mindkettôre! Ugyanis bizonyítottan egyik a másik nélkül nem
mûködik. És még egy fontos szabály: egyszerre mindig csak
egyetlen üzenetet akarjunk célba érkeztetni!
„S noha evidenciának tûnhetnek eme megállapítások, mégis
ha a gyakorlati megvalósítás felôl vesszük szemügyre a különféle marketingmegjelenéseket, meglepôen kevés felel meg közülük e tulajdonképpen roppant egyszerû kritériumnak…” –
mutatott rá mintegy összegzésként az egyik, de meglehetôsen
jellemzô marketingbuktatóra dr. Tomcsányi Péter.
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Nem állítanám, hogy nem hatott
kissé meghökkentôen a következô elôadás címe, amelyet Nagy Norbert, a
Prime Rate immáron három éve mûködô marketingosztályának vezetôje
tartott. Ebben számos ötletet felvonultatva mutatta be, hogy adott terméket,
szolgáltatást vagy éppen tevékenységet miként lehet a piac számára még
vonzóbbá, még kelendôbbé tenni, és
ebben miként tudja segíteni partnereit
a Prime Rate dedikáltan erre a feladatra szakosodott kreatív csapata. A hétfôs marketingosztály ugyanis a partnereik „marketinges megsegítését” végzi. Tulajdonképpen helyettük, ám ôket
is bevonva együtt dolgoznak ki olyan
ötleteket számukra – és persze meg is
valósítják azokat –, amelyek az ô üzeneteik célba juttatását, az ô piaci pozíciójuk erôsítését eredményezi. Ebbe a
virtuális és valódi csatornák egyidejû
alkalmazása éppúgy beletartozik, beletartozhat, mint a különféle nyomdatermékek tervezése és kivitelezése, vagy
éppen bármilyen más marketingeszköz (például applikációk, telemarketing stb.) használata.
A címben említett Sanyi bácsi-féle
profizmus pedig a hatékony marketing
egyik „gyöngyszeme”, amelyet az elô-

adó saját tapasztalatát felhasználva
emelt – mint a gyakorlatban kiderült –
rendkívül hatékony „marketinges
fogássá”.
Na, de mit is jelent a Sanyi bácsiféle profizmus? Történt, hogy a nyár
folyamán Nagy Norbertet elküldte a
családja dinnyét vásárolni, és ô el is
ballagott régi dinnyéséhez, Sanyi bácsihoz. Sanyi bácsi viszont háromféle
titulussal illette – hazai, mézédes, extra – az általa kínált dinnyéket, természetesen eltérô áron. Ám mivel igen
régóta ismerik egymást, megkérdezte
Norbert, hogy neki mégis melyiket
ajánlja. „Bármelyiket – hangzott a
válasz – ugyanis mindegyik ugyanolyan kifogástalan minôségû. A vevôk
azonban más és más szempontokat
tartanak fontosnak, másra és másra
„ugranak”, és azért hajlandóak akár
többet is fizetni. Egy budai úriasszony
(ez nem szó szerinti idézet, mert az
nem lenne nyomdafestéktûrô) haza
nem vinne mást, mint extrát…”
Marketing szempontból ennek fô
tanulsága, hogy amennyiben olyat és
úgy kínálok a piacnak, ami – ilyen
vagy olyan oknál fogva – megragadja,
és számára valamifajta többletértékkel
bír, azt váltja ki, hogy mindenképpen
akarja – akkor nem számít, hogy
mennyibe kerül.

Lifebook, Kreatív
bûnmegelôzés,
Stílusterápia
A következô két elôadás – Kanyó
Roland marketingvezetô (dm): Lifebook, a visszatérô sikersztori; Bálint
Csaba (Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács): Kreatív bûnmegelôzés – esettanulmányokon keresztül mutatatta be,
milyen elképesztô hatékonysággal
bírhat egy marketingkampány, amenynyiben az jól van kitalálva. És hogy jól
legyen kitalálva, abban pedig nagyon
hathatós segítséget nyújtott számukra
a Prime Rate kreatív csapata.
A dm Lifebook kampánya egyébként olyannyira sikeres volt, hogy az
anyacég átvette a hazai ötletet, a Prime
Rate pedig immáron az osztrák és
szlovák piacra is gyártja a Lifebookokat.

Céginfo

Már a dinnyések is
szegmentálnak,
avagy:
Sanyi bácsi-féle
profizmus
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Ezt követôen szó szerint is Stílusterápiával folytatódott a program:
Lakatos Márk stylist osztott meg egy
igen szellemes és laza elôadás keretei
között néhány, és nemcsak a megjelenésre, hanem egyáltalán a stílusra
vonatkozó szempontot és tanácsot,
amelyet mindenkinek a maga vonatkozásában érdemes betartani. Ennek
lényege: akármit is diktál a divat,
akármi is éppen az aktuális trend, a
legfontosabb mindig az, hogy megjelenésünk mindig tükrözze az egyéniségünket, ôrizzük meg egyediségünket, saját stílusunkat. Ettôl vagyunk és
maradunk hitelesek. Merthogy – miként azt Coco Chanel megfogalmazta –:
„A divat változik, a stílus örök!”
És ehhez kapcsolódott a Prime Rate
idei rendezvényének ajándéka is,
ugyanis egy Lakatos Márk-féle „átváltoztatás”, de inkább fogalmaznék úgy:
stílustanácsadás került kisorsolásra a
jelenlévôk között.
Az ebédet követôen további programok várták az érdeklôdôket: ismét
látogatást tehettek a legkorszerûbb
digitális technológiákkal folyamatosan
fejlesztett Megyeri úti digitális nyomdában, illetve elôször adódott alkalom
arra, hogy a partnerek megtekinthessék a Prime Rate zöldmezôs beruházásában tavasszal átadásra került,
vadonatúj, mintegy 3200 négyzetméteres új ofszetüzemét Gödöllôn. ■

Ilona
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Az alábbi anyagot a The Wall Street Journal 2017. október 14-i számában megjelent Zeke Turner: Book
Publishers Go Back to Basics címû írása alapján állítottuk össze. Az eredetire az Antalis Hungary hívta fel
a figyelmünket azzal a szándékkal, hogy az ebben foglaltak nagyon is releváns és – szerintünk – ígéretes
információk a hazai könyvkiadók, és természetesen a hazai nyomdák számára is.

Csökkenés az e-könyv-piacon, növekedés a hagyományoson

Fordult a kocka: a könyvkiadók visszatérnek az „alapokhoz”
Az Egyesült Államokban a
könyvkiadók 2013 és 2016 között azt tapasztalták, hogy az ekönyvek iránti igény csökkent,
míg a nyomtatott könyvek forgalma ellenben emelkedett. Az
e-könyvek iránti érdeklôdés
lanyhulása 2014-ben egy alig
egyszázalékos visszaeséssel
kezdôdött, ám 2015-ben már
elérte a 15,5 százalékot, a tavalyi évben pedig 17 százalékkal
esett vissza a forgalmuk.
A nyomtatott könyvek utáni
bevétel viszont – a 2013-as mínusz 7,5 százalék körüli visszaesést követôen – ha nem is óriási
mértékben, de tendenciáját
tekintve határozottan és tartósan
növekszik: tavaly már 5 százalék volt az
emelkedés mértéke (forrás: Association of
American Publishers – Amerikai Könyvkiadók Szövetsége).
Mint Zeke Turner cikkébôl kiderül:
mivel határozottan csökkentek az e-könyvek iránti igények, a kiadók új megoldásokat keresnek. Ahogy írja: amikor a
négy top USA könyvkiadó ügyvezetô
igazgató végigsétált a Frankfurti Könyvvásáron, megszületett bennük az elhatározás, hogy alapvetôen tekintsék át az
iparág jövôjét. Sôt, elhatározásra is jutottak – amely sok tekintetben hasonlít a
múlthoz –, ugyanis visszatérve a régi alapokhoz, „gyökerekhez”, ám újszerû formátumok és megoldások bevezetésével
kívánják megerôsíteni a nyomtatott könyvek eladásának mértékét, és gyorsabb
megoldásokat keresnek arra nézve is,
hogy miként juttatják el könyveiket az
olvasókhoz.
Ahogy az ismeretes – írja a szerzô –
mintegy tíz éve annak, hogy a pénzügyi
válság kellôs közepén az Amazon.com
bevezette Kindle e-könyv-olvasóját, amivel megingatta a kiadók helyzetét, mert

komoly kihívást
jelentett addigi jól
megalapozott üzleti modelljükhöz
képest. Mára azonban határozottan
csökkenô lett az ekönyvek iránti
igény, miközben a
hagyományos
könyveladások
mértéke növekszik.
Ez az eltolódás
meglepetés az iparág számára: hiszen
a szakértôk is azt
jósolták akkoriban,
hogy a digitalizáció, illetve a változó olvasói szokások
miatt a kiadóknak radikális változással,
sôt lassú elhalással kell szembenézni.
Nos – úgy tûnik –, nem így történt.
A könyvszakma legnagyobb kereskedelmi vásárára Frankfurtban összesereglett kiadók kijelentették, hogy visszatérnek a fundamentumokhoz: olyan könyveket forgalmaznak, amelyeket az olvasók
meg akarnak vásárolni – eközben áramvonalasítják üzletpolitikájukat, azaz: a
lehetô leggyorsabban juttatják piacra a
könyveket. A frankfurti vásáron interjúk
készültek az Egyesült Államok négy legnagyobb kiadójával, és valamennyi beszélgetés arra mutatott rá – írja Zeke Turner –,
hogy vége annak az egy évtizedig tartó
korszaknak, amikor külsô fenyegetésekkel
szemben kerestek védelmet, ehelyett elkezdôdött a küzdelem a lagymatag mértékû növekedés meghaladásáért. A vállalatok most újra befektetnek a nyomtatott
könyvbe, elmúltak a költségek csökkentésének évei. Amire ennek kapcsán viszont
fokozott figyelmet kell fordítani, hogy
olyan csatornákat és megoldásokat építsenek, amelyeken gyorsabban jutnak el az
író szavai az olvasóhoz.

Az igen erôs szándékot tovább ösztönözte az a tény, hogy az egyes kiadóknál
számos olyan könyv jelent meg, amelyeknek az óvatos pár tízezres, vagy éppen
százezres példányszámú elsô kiadását,
milliós nagyságrendû utánnyomás követte. (Azért ne feledjük: ez az amerikai
piac, tehát a számokat a magyarhoz kell
arányítani! – a fôszerk.)
Az e-könyv-eladások gyengülését
egyébként az úgynevezett „képernyô-fáradtság” számlájára írják, és mivel ez
szinte kikerülhetetlenül folyamatosan nô,
egyre vonzóbbá válnak a nyomtatott
könyvek. És az is egyértelmûvé vált az
elmúlt évtized alatt: az olvasóknak fontos, hogy a kezükbe vehessenek, birtokolhassanak, és ha úgy gondolják, elajándékozhassanak egy szép könyvet. Éppen
ezért – ahogy az egyik kiadó képviselôje
fogalmazott –: „A jövôben sokkal több
olyan könyvet fogunk látni, amelynek díszítettebb lesz a borítója, érzékenyebb
lesz a nyomtatott szövegek tervezése, dizájnja: a könyv megjelenésének egésze az
igényességet fogja hordozni magán”.
„Évek teltek el azzal, hogy spórolásként folyamatosan csökkentettük a megjelentetés költségeit. Ennek vége” – jelezte egy másik kiadó vezetôje, és hozzátette, hogy a jövôben a vállalat emeli a
nyomtatott könyvek minôségi szintjét, és
persze a mennyiségét is. Egy megint másik kiadó arról számolt be, hogy tapasztalatuk szerint az „internet-bennszülött”
nemzedék is a nyomtatott könyvek felé
fordult. Erre kitûnô példa, hogy amikor
vállalata USA-beli terjesztési megállapodást írt alá Rupi Kaurral, aki az Instagramhoz kötôdô költônô, fel sem merülhetett,
hogy ne nyomtatásban jelenjen meg a
mûve: a költônô rajongói ugyanis egyáltalán nem akarnak e-könyveket olvasni.
És ezzel, hála istennek, egyre szélesebb
körben vannak így – teszem hozzá én. ■
Il–
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Sok minden az egyben – Regionális Innovációs Konferencia és Kiállítás

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások

Az utóbbi évek ágazaton belüli rendezvényei közül kétségtelenül az
egyik legnagyobb – ha, nem a legnagyobb – a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. kiállítással egybekötött konferenciája volt,
amelyre 2017. október 4-én került sor.
Helyszínül a Budapest Airport 1-es
Terminálja szolgált.
Szükség is volt az impozáns méretû
Airport Event Centerre, hiszen közel
400 érdeklôdô regisztrálta magát a
három szekció – nyomdaipar és ipari
nyomtatás, innovatív marketing, automatizált nyomdairányítási megoldások
– valamelyikére. A legtöbben persze, a
nyomdaipari szekciót választották, bár
gyaníthatóan az innovatív marketing is
legalább annyira érdekelte volna ôket.
Csak hát az ember egyszerre két helyen egyelôre még nem tud lenni…
A szervezôk azonban gondoltak erre
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is: minden szekció valamennyi elôadása rögzítésre került, és a Konica Minolta hazai csapata a regisztrált ügyfeleik
számára elérhetôvé is teszi/tette a prezentációkat.
A Konica Minolta Europe – és persze, a hazai leányvállalata is – kifejezetten fontosnak tartja, hogy minél
szélesebb körben ismertesse meg újdonságaikat, legyenek azok berendezések, megoldások, szolgáltatások
vagy éppen a partnereik üzleti boldogulását elôsegítô egyéb támogatások.
Ezért döntöttek úgy, hogy kelet-európai rendezvénysorozatot indítanak,
amelyen egyedülálló módon mutatják
be globális stratégiájukat, irányváltásaikat, legújabb technológiáikat, és
mindazt a támogatást, amelyet a cég a
partnerei számára nyújt. A budapesti
elôtt voltak már Varsóban és Prágában,
az utolsó állomás pedig Athén.

S noha mindenütt közös célt szolgált a rendezvény – nevezetesen: közhírré tenni, hogy a Konica Minolta
komplett termék- és szolgáltatásmegoldásai immár a magyar, illetve a régiós ügyfelek számára is maradéktalanul elérhetô –, magának a rendezvénynek a „kitalálása”, megszervezése és
lebonyolítása a helyi leányvállalatok
feladata volt. Tény, ami tény: a hazai
csapat – felkérve az adott szakterületek neves hazai, illetve nemzetközi
tekintélyeit – igen komoly elôadássorozatot állított össze az egyes szegmenseket illetôen. A rendezvény kifejezetten a nyomdai iparág számára kínált megoldásokra, újdonságokra fókuszált: e témákat járták körül az elôadók. Illetve még egy nagyon lényeges
esemény is történt: a KM1 B2-es tintasugaras digitális nyomdagép magyarországi premierjére is itt került sor.
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A vendégeket a Konica Minolta nevében – mint a rendezvény felkért háziasszonya – dr.
Peller Katalin, a Nyomda- és
Papíripari Szövetség ügyvezetô
igazgatója üdvözölte, és egyúttal ismertette a programot.
A délelôtti program nem vált
szét: ugyanazokat az általános
érdeklôdésre számot tartó elôadásokat hallgathatta meg a hazai és nemzetközi szakemberekbôl álló népes társaság. Az
ebédet követôen, a délutáni elôadások az egyes szekcióknak
megfelelôen már más és más
termekben zajlottak. És, ha
valaki úgy gondolta, hogy számára a
gyakorlat többet ér, akkor a földszinti nagy bemutatóteremben mûködés
közben vehette szemügyre a Konica
Minolta különféle berendezéseit.
Ehelyütt felesleges lenne beszámolnom az egyes elôadásokban
elhangzottakról, ugyanis – ahogy azt
beszámolóm elején említettem – a
házigazda, azaz a Konica Minolta
hazai csapata lehetôvé tette és teszi
regisztrált partnereinek, hogy felvételrôl megtekintsék, meghallgassák azokat. Ízelítôül – amolyan kedvcsinálóként – azért felsorolnék néhány címet,
illetve témát az összességében mintegy harminc elôadásból:
Merre tart a nyomdaipar?; A PROKOM üzlettámogató programja; A
nyomtatott média reneszánsza; A kis
példányszámú címkenyomtatásban
rejlô piaci lehetôségek; Innovatív marketingtechnológiák és -megoldások;
Innovációt támogató platformok; A
cross-média jelentôsége; Félautomata
és automata adatkinyerés; Kis büdzsével hatékony marketing.
És persze, nem állom meg, hogy ne
hívjam fel a figyelmet dr. Schulz Péter
elôadására, amely a színekkel kapcsolatos információk mellett átfogó képet
adott az egyes nyomtatási technikák
jövôbeni kilátásáról is.
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Orgován Katalin (Pátria) és Tom Taiko (Konica Minolta)

A házigazda Konica Minolta azonban nemcsak szakmai programról gondoskodott, hanem a szekció-elôadások
végeztével Élménypark is várta az érdeklôdôket, ahol Tesla Model S elektromos autókat, Lexus hibrid jármûveket, egy BMW i3-at és több elektromos kétkerekû járgányt is ki lehetett
próbálni. Sejthetik: volt rá bôven
jelentkezô…
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Toshimitsu (Tom) Taiko, a Konica Minolta japán anyavállalatának
professzionális nyomtatási megoldásokért felelôs vezérigazgató-helyettese
is, aki az esti gálavacsora elôtt Székely
Dániellel, a magyar leányvállalat ügyvezetôjével közösen adta át a hazai
csapat által alapított díjakat. A Loyalty
díjjal azon ügyfelüket díjazták, aki a
legelsô digitális nyomdai berendezésüket vásárolta, és a mai napig Konica
Minolta eszközökön nyomtatja munkáit – ez a cég a Bodnár Nyomda.
A Production díj azt a céget illeti
meg, amelyik a Konica Minolta berendezéseivel eddig a legtöbb színes nyo-

matot állította elô, és ez nem más,
mint a Pátria Nyomda Zrt., ahol immáron túl vannak – színeset és feketefehéret is beleértve – a 65 milliomodik
nyomaton, ebbôl a színes nyomatszámuk pedig megközelítette a tízmilliót!
Az Innovation díj pedig annak a vállalkozásnak ítéltetett, amelyik elsôként
invesztált Magyarországon a Konica
Minolta bizhub Press C71cf típusú,
címkenyomtatásra alkalmas rendszerébe: ezt a kitüntetést a Gitta Nyomda
tulajdonos-ügyvezetôje vehette át.
Egy rövid sajtótájékoztató keretei
között Tom Taikótól azt is megtudtuk,
hogy a Konica Minolta számára kiemelten fontossá vált a közép-keleteurópai régió: terveik szerint a jövôben még nagyobb hangsúlyt kívánnak
helyezni itteni piaci pozíciójuk erôsítésére, és ehhez megfelelôen erôs háttértámogatást biztosítanak az egyes
leányvállalatok számára. Arra a kérdésre, hogy a Konica Minolta igazából
mivel tud „kicsillogni” a versenytársak
közül, Tom Taiko a következôképpen
fogalmazott:
„Az általunk kínált berendezések,
megoldások, szolgáltatások és ügyféltámogatás magas minôsége, továbbá
az ehhez tartozó vonzó árfekvés komoly érv mellettünk”. ■
Ilona
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Nov
Nov ember 28. (kedd),
(kedd), 14 óra
Táska és szállítási
engedély ezések
Az engedélyezés folyamata a
kereskedelmi, pénzügyi szállítás és
termelésirányítás modulokban.

December 4–6.
ScrollMAX
esk edelmi
ScrollMAX Ker
Keresk
modul – alapismeretek
alapismeretek
A háromnapos
háromnapos tanfolyam
tanfolyam
során a Scroll beállításaitól az ajánlat
elkészítésén át a táska kiszállításáig
tartó folyamatokat vesszük át,
interaktív módon, gyakorlási
lehetôségekkel.
Az oktatás irodánkban kialakított
teremben zajlik, ahol a jelentkezôk
az átadott ismeretekben zavartalanul
mélyedhetnek el.

December 12. (kedd)
(kedd)
ScrollMAX
on
ScrollMAX haladó fok
fokon
Fedezze fel, hogy az egyszerû
kalkuláción túl mi mindenre
mindenre lehet
képes a ScrollMAX rendszer!
Ajánlatok követése, belsô jóváhagyás folyamata, alvállalkozói ajánlatkérés, kalkulációvarázsló,
kimutatások stb.
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Ny omtatott csomagolás szimpózium

Közinfo

Figy elem! Változott az idôpont!
Budapest, 2017. november 22.!
Idén is megrendezzük a „Nyomtatott csomagolás” szimpóziumot! Teszünk egy próbát és a mindig sikeres minôségügyi
fórumaink mintájára egynapos rendezvényként kerül megrendezésre, és ezúttal rendhagyó módon Budapesten.
A helyszín a Wessling (http://hu.wessling-group.com/hu/) októberben felavatott csodálatos tudásközpontja Újpesten.
Az elôadásokat követôen pedig lehetôség lesz a laborok életébe is bepillantani, megismerni: hol és hogyan zajlanak
például a sokak által „rettegett” élelmiszerbiztonsági vagy a munkahelyi-légállapot-vizsgálatok.

Tervezett témakörök:
Mérjük, ami mérhetô! De egyre több mindent kell
mérni (és dokumentálni) a nyomdákban és a
nyomdatermékeken is. A nyomdai kivitelezés minôsége
és a csomagolóanyagok minôsége – bár kívánatos lenne,
de nem mindig azonos halmaz.

Tervezett program:
09:00–09:30
09:30–11:30
11:30–12:00
12:00–14:00
14:00–15:00
15:00–16:30
16:30–17:00

érkezés, regisztráció
Szakmai elôadások 1.
kávészünet
Szakmai elôadások 2.
ebéd a helyszínen
laborlátogatás
konferenciazárás, kötetlen eszmecsere

Figyelem!
A helyszín adottságai miatt mind a konferencián,
mind a laborlátogatásokon résztvevôk száma
korlátozott. Ezért fenntartjuk magunknak a
jogot, hogy jelentôsebb túljelentkezések esetén
egy cégtôl csak legfeljebb 2 fô jelentkezését
igazoljuk vissza. (Ha pedig így is kevésnek
bizonyul a lehetôség, akkor szervezünk még egy
szimpóziumot!)
A részletes programot és további információkat
megtalálják a honlapunkon: www.pnyme.hu

XIX. Fórum a Minôségrôl konferencia
Rendszeresen vannak olyan rendezvényei az egyesületnek,
amelyek más szervezetekkel együttmûködésben valósulnak
meg. Az azonban kuriózum, hogy közel két évtizeden keresztül és töretlen sikerrel valósulj meg egy konferenciasorozat.
Ilyen az idén október 5-én megrendezésre került Fórum a
Minôségrôl XIX. konferencia is, amely hagyományosan a
Magyar Minôség Társaság Papír- Nyomda- és Csomagolóanyag Bizottságával közös szervezésben valósult meg. (Az
igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a téma és a program
gazdája, Varga Margit, aki mindkét szervezetben igen aktív
szerepet vállal a hazai minôségügy érdekében!)

A XIX. Fórum a minôségrôl konferencia helyszíne a
Bálint Ágnes Kulturális Központban volt Vecsésen, aminek
duplán praktikus okai voltak. Egyrészt, mert a kapcsolódó
üzemlátogatásra a Gyál határában található Eisberg Hungary
Kft. várta a résztvevôket. Mivel azonban az üzemben, illetve
a közvetlen környezetében nincs ilyen létszámra – több mint
negyven fô – alkalmas konferenciaterem, ezért az elôadásokhoz olyan helyszínt kellett találni, ami könnyen és gyorsan
megközelíthetô.
A másik szempont viszont már nagyon is szakmai volt:
idén májusban nyílt meg a „Nyomdagaléria – Nyomdász
alkotóház” nyomdaipari múzeum,
amely a kulturális központtól mindössze egy utcára, pár perces sétányira
található. Így lehetôség volt rá, hogy a
résztvevôk ezt a nem mindennapi
gyûjteményt is megtekinthessék.
(Külön köszönet Münnich Dénesnek az
együttmûködésért!)
A „minôségügy” a cégek minden
tevékenységét áthatja és összefogja,
azonban a fórumoknak mindig van egy
határozott tematikája, ami nagyon is
aktuális. ➧
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Az idén ez a téma „Jóból kiváló – A tartós üzleti
siker alapja a minôség” volt. Nemcsak arról szóltak az
elôadások, miként lehet a már jónak elismerteknek, a
versenyben élen járóknak kiválóvá válni, de két nyomdaipari esettanulmány is segítette a megértést.
Rendhagyó módon a fórum nem a jelen lévô Fábián
Endre PNYME elnök köszöntôjével kezdôdött, lévén az
elnök most – mint az egyik példaként szereplô nyomda,
az STI Petôfi igazgatója – az elôadók között szerepelt.
Így a témát felvezetô megnyitót jómagam, mint az
egyesület ügyvezetô igazgatója tartottam. És el kell,
hogy mondjam: ha visszatekintek az elmúlt fórumok
szakmai tartalmának ívére és a résztvevôk összetételére,
megállapítható, hogy mindig is a legjobb vállalatok
szakemberei vannak jelen – ami nem lehet véletlen. Az
itt kapott muníció nyilván segítette cégük termelését
kiemelni az átlagból, illetve fordítva. Az elvárásaik
ösztönzôleg hatottak a fórum programjának összeállítására. És persze, ehelyütt is megköszönöm Varga
Margit aktivitását, az ismételten kiváló elôadók meg

nyerését annak érdekében, hogy megosszák tudásukat a
konferencia résztvevôivel.
Csakhogy fájdítsam a szívét mindazoknak, akik nem
vettek részt az idei konferencián, felsorolom, mi mindenrôl maradtak le: Hatékony értekezletek: kiválóság
az együttmûködésben – Göntér Mónika PCC, megoldásfókuszú coach, tréner (Solutionsurfers Magyarország); Jót jól – a változás minôsége – dr. Gurabi Gyula
ellátásilánc-igazgató (FESTO-AM Kft. Hungary);
Lean, six sigma – Szolgálat vagy kirakat? – Svantner
Ádám Lean six sigma manager (Ardagh Metal
Packaging Hungary); Rés a pajzson: rendszerekbôl
piac – Kása István Zoltán MSc/MBA ügyvezetô
(Marzek Kner Packaging, M-FlexiLog); A mi utunk –
Fábián Endre ügyvezetô (STI Petôfi Nyomda); LEAN
módszerek az Eisberg salátaüzemében – Gazsi Zoltán
ügyvezetô (Eisberg Hungary).
A Fórum a Minôségrôl programja ezúttal is üzemlátogatással zárult. ■
PS

E L A D Ó H A S Z N Á L T G É P E K – Magyarországon megtekinthetôk!
Gyártmány/típus

Megnevezés

Állapot

ADAST ROMAYOR 314
ADAST GRAFOPRESS GPC
DURST 600 Pictor
EXS 206
FAI
FILEPECKER FM III/60
FKS PN5300
FOLD MASTER FM 235.111
KAEV P703
KARL KRAUSE
LAMINA 111-1420
LITHOMANN egyszínes
MAXIMA MS-80 G
NORDSOB BM20
ORWACK 2140 AT
POLYGRAPH
POLYGRAPH Y6R
POLYGRAPH Multieffect A1
RAPID A106
RIMA RS 3110 SL
SMB C-LINE CI
SOLNA Distributor 25
Stock Sfam 7/1600
ZECHINI X-Case Plus
ZIRKON Forta
ZÜND G3 L-3200

Egyszínes nyomógép (2 db)
Magasnyomógép
UV táblanyomtató gép
Pántológép
Pántológép
Papírfúrógép
Borítékbígelô
Hajtogatógép
Tûzôgép
Regisztervágó klöpfölô
Kasírozó automata + présasztal
Tekercsofszet nyomógép
Egyenesvágó gép
Ömledékolvasztó és adagoló
Tömörítô gép
Körprés, 14 állomásos
Kártyasarkozó
Hajtogatógép + kirakó
Kétfejû omegatûzô gép
Keresztkirakó
Tandem pántológépsor
2+2 színes ofszetnyomó gép
Ragasztókötô
Beakasztó
Kétszínes nyomógép
Plotter

jó
jelenleg is üzemel
nagyon jó
beindítható
nagyon jó
beindítható
beindítható
jelenleg is üzemel
jelenleg is üzemel
beindítható
jó
jelenleg is üzemel
jó
jó
nagyon jó
nagyon jó
beindítható
jó
beindítható
jó
nagyon jó
2016-ban felújítva
nagyon jó
szinte új
jó
nagyon új

További információk: www.prosystem.hu
◆ Érdeklôdni lehet: 06 27 537-873, usedmachines@prosystem.hu
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Vacuumatic

Tüske K.

ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher
drótfûzôgépek, fejek.

2049 Diósd

Sorszámozás, perforálás

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

REACTO

csak nálunk!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 13 500 partnerrel 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

Vadrózsa u. 17.

30/221 7770
30/330 2946

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
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.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete
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Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
Morgana sorszámozógéphez
8-9 számjegyes
sorszámozófejek, AKCIÓ!
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9333 250

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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