Esate

Spaudos ar leidybos profesionalas
Dizaineris ar maketavimo specialistas
Produktų pakuotė ar rinkodara – Jūsų kasdienybė
Dizaino, grafikos ar spaudos specialybių studentas

Šis renginys tikrai Jums

Rezervuokite š.m. balandžio mėn. 13 dieną (ketvirtadienį) ir aplankykite PrintZone2017
renginį Litexpo parodų centre, 5 paviljone (Laisvės pr. 5, Vilnius).
Šių metų renginio šūkis:

Rytdienos spaudos ir spausdinimo technologijos ir naujovės,
jungiančios gaminį, jo rinkodarą ir skirtingas pramonės šakas.
Dvi konferencijų salės skirtos gamintojų ir rengėjų prezentacijoms. Pagrindinės renginio temos:
•
•
•
•
•

Spaudos pramonės tendencijos
Spauda kaip neatsiejama gaminio rinkodaros dalis
Spauda kaip gaminio pridėtinės vertės šaltinis
Spauda suteikia išskirtinumo ir atveria naujų galimybių gaminiams ir prekių ženklams
Spausdinimo ir pospaudiminio apdirbimo naujienos: reklamos, tekstilės, pakuotės, dokumentų, knygų, foto knygų, meno, baldų,
tapetų, dekoravimo, suvenyrų, trikotažo ir kitų produktų gamyboje
• Spaudos rinkos flagmanų HP, Xerox, Xeikon, DUPLO, Epson, GMG Color, X-rite, Hybrid software, Mimaki, Brother, MGI, 3M, ORAFOL,
UPM, MONDI, ZUND ir kitų – produktų bei technologinių naujienų pristatymai

750m2 ĮRANGOS DEMONSTRACIJŲ paviljonas, kuriame:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„HP Latex 560“ ir „Designjet photo“ plataus formato spausdintuvai
„EPSON SC P7000“ plataus formato foto spausdintuvas
„Xerox Versant 180“ spaudos mašina
EFI programinė įranga skaitmeninei spaudai
„Mimaki TX300P“ tiesioginės spaudos ant tekstilės spausdintuvas
„ZUND G3 2XL3200“ konvejerinė pjaustymo/frezavimo linija
„V-Roller“ laminavimo stalas
Stalinis auksavimo-folijavimo laminatorius
„Brother GT3“ „direct-to-garment“ trikotažo spausdintuvas
„Mimaki“ stalinis „UV-LED“ spausdintuvas suvenyrų spaudai
„DUPLO 616 PRO“ pospaudiminė įranga, „Psi2000 PUR“ klijavimo mašina ir
„DF980“ – lankstymo įrenginys
X-rite spektrofotometrai ir Pantone spalvų paletės
Hybrid programinė įranga pakuotojams ir GMG Color spalvų valdymo sprendimai
EFI programinė įranga skaitmeninei spaudai
Ir kiti įrenginiai

lounge

Taip pat renginyje dalyvaus Pakuočių Inovacijų Akademijos (PIA) komanda,
kuri renginio metu „Pokalbiai apie Ateitį“ erdvėje pristatys:
•
•
•
•

Išmaniąsias pakuotes
Dizaino tendencijas
Tvarų dizainą
Sėkmės istorijas

Renginys nemokamas užsiregistravusiems iš anksto.
Registruokitės jau dabar:

https://goo.gl/forms/2noMHZd9T8SAZEFJ2
Registruotis galite taip pat telefonu +370 700 55 911 arba elektroniniu paštu: libra@libra.lt

Renginys vyks: Litexpo parodų centre, 5 paviljonas (Laisvės pr. 5, Vilnius).
Renginio data ir laikas: 2017 m. balandžio mėn. 13 d. (ketvirtadienis), nuo 09.30 iki 18.00 val.
Laukiame Jūsų atvykstant.
Organizatoriai

