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Festiwal pod hasłem
„Druk na tekstyliach”
9. edycja targów reklamy
i poligrafii reklamowej ponownie będzie podzielona
na dwa sektory branżowe:
dostawcy mediów i maszyn
oraz reklama & marketing.
Jak podkreśla organizator, ta
segmentacja sprawdziła się
doskonale podczas ostatnich
edycji. Dodatkowo, odpowiadając na wzmożone zainteresowania rynku drukiem
na tekstyliach, temat ten stał
się również motywem przewodnim tegorocznej edycji
targów.
FestiwalDruku.pl odbędzie
się w EXPO XXI w Warszawie,
13-14 września 2017 r. Równolegle odbywać się będą
targi FestiwalMarketingu.pl.
Organizatorem Festiwalu i
wydawcą Raportu jest OOH
magazine.
Ostanie wolne powierzchnie
W części dedykowanej
właśnie dla branży poligraficznej, zostało już tylko kilka
wolnych miejsc. Jak zaznacza
organizator jest to efekt dynamicznego rozwoju imprezy,
którą z roku na rok odwiedza większa ilość zarówno
wystawców, jak i zwiedzających. „Z każdą kolejną edycją widzimy coraz większe
zainteresowanie naszymi targami. Coraz szybciej znikają
też wolne powierzchnie, w
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szczególności w sektorze dedykowanym szeroko pojętej
poligrafii reklamowej i drukowi. Cieszą nas pozytywne
opinie, które słyszymy od
naszych stałych wystawców,
a także duże zainteresowanie
kolejnymi, debiutującymi firmami na targach. Po ubiegłej
edycji otrzymaliśmy szereg
pozytywnych referencji od
naszych wystawców”, mówi
Robert Załupski, Dyrektor Festiwalu.
Druk na tekstyliach
W tym roku temat przewodni targów skupi się na
druku na tekstyliach i w tym
zakresie organizator przygotuje nowe elementy harmonogramu targów. Tekstylia
w druku stały się jednym z
kluczowym tematów imprez
branżowych, targów czy konferencji, dlatego też i tegoroczna odsłona FestiwalDru-

ku.pl mocno stawia właśnie
na tę tematykę.
Jednym w wydarzeń w tym
kontekście będą warsztaty,
które podczas FestiwalDruku.
pl przeprowadzi firma Alma
Trend pod hasłem „Amazing
but true – czyli zaskakujące
możliwości termotransferu”.
Termotransfer jest technologią
umożliwiającą zdobienie na
takich tkaninach jak bawełna,
poliester, mieszankach polie-

stru i bawełny, skórze oraz
na tkaninach elastycznych.
Podczas warsztatów uczestnicy będą samodzielnie aplikować grafiki na różne podłoża
wykorzystując folie i papiery
termotransferowe, ze szczególnym wskazaniem na nowości oferowane przez firmę
TheMagicTouch.
W
czasie
warsztatów
specjaliści od termotransferu wskażą zalety, rozwieją
ewentualne wątpliwości oraz
w praktyce zaprezentują nietypowe i zaskakujące możliwości technologii, dzięki
której zaspokojenie potrzeb
klientów indywidualnych stało się nie tylko możliwe, ale
równocześnie opłacalne.
Polska premiera
rzełomowej technologii
Podczas targów FestiwalDruku.pl firma Canon zaprezentuje premierowo ma-
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szynę Océ Colorado 1640
– nowy 64-calowy ploter drukujący z roli na rolę, wyposażony w przełomową technologię UVgel. Europejska
premiera maszyny odbyła się
podczas tegorocznej Fespy w
Hamburgu, polscy użytkownicy będą mogli zobaczyć ją
po raz pierwszy właśnie podczas FestiwalDruku.pl.
Premierowa maszyna Océ
Colorado 1640 jest najszybszym urządzeniem w tym
segmencie na rynku – prędkość druku sięga nawet 159
m2/h dla takich zastosowań,
jak druk billboardów i banerów zewnętrznych. Nawet
przy najwyższym poziomie
jakości, podczas druku materiałów przeznaczonych do
oglądania z bliska wewnątrz
budynków, ploter drukuje materiały z szybkością 40 m2/h.
Atrament Canon UVgel
zostaje natychmiast utrwalony na nośniku, tworząc ściśle
kontrolowane i precyzyjnie
naniesione krople. Wyeliminowanie „ziarnistości” atramentu na podłożu pozwala
nakładać krople o ściśle określonej objętości przy każdym
przebiegu i dzięki temu moż-

na tworzyć bogate, wyraziste
obrazy w szybkim tempie.
Nowoczesny, niskotemperaturowy system utwardzania
LED-UV porusza się niezależnie od głowicy drukującej,
umożliwiając równomierne
utwardzanie UV. Utwardzony żel jest natychmiast suchy
i gotowy do dalszej obróbki lub laminowania, co jest
ogromną wartością dla dostawców usług druku, szczególnie przy zleceniach z krótkim terminem realizacji.
Wydarzenia dodatkowe
Podczas targów na zwiedzających czeka też szereg
innych wydarzeń, jak konferencja dla branży opakowaniowej, warsztaty ze zgrzewania banerów czy konkurs
o Złoty Medal Festiwalu – na
najbardziej innowacyjne produkty, maszyny i oprogramowania, jakie będą prezentowane na targach. Wydarzeniu
towarzyszyć będzie kolejna
edycja Raportu Dostawców
Mediów i Maszyn – największej publikacji o rynku poligrafii reklamowej.
www.festiwaldruku.pl
www.festiwalmarketingu.pl
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