LA DIGITAL PRINT & SIGN ÎÅI POÅI LANSA
PROPRIUL BUSINESS
Electronic
Design
&
Consulting Group (EDCG) (stand
49) oferã suportul æi logistica
necesare pentru cinci tipuri de
afacere: un atelier de imprimare
textile, douã tipuri de ateliere de
serigrafie æi douã tipuri de ateliere
de tampografie.

Digital Print & Sign, evenimentul anului dedicat industriei de
tipar digital æi semnalisticã, reuneæte
în acest an, sub cupola Pavilionului
Central Romexpo, peste 150 de
companii expozante. Vizitatorii vor
putea testa noile tehnologii în
materie de echipamente æi servicii æi
sã se informeze vis-à-vis de
tendinåele în industria publicitarã.
În plus, expozanåii au pregãtite
oferte tip “Afacerea ta la cheie”. Mai
exact, pachete complete care conåin
atât echipamente æi servicii cât æi
logistica necesarã implementãrii
acestor afaceri. Vizitatorii îæi pot
astfel lansa un business prin
preluarea acestor oferte integral sau
personalizat.

Mons Medius (stand 28-30)
este prezentã la Digital Print & Sign
cu soluåii complete destinate
deschiderii unui atelier de producåie
de display-uri dar æi a unui centru de
imprimare æi termoformare de
obiecte decorative.
Grup Transilvae ( stand 01-05)
propune, dupa cum susåine, “cea mai
accesibilã soluåie de pe piaåã pentru
începerea unei afaceri în domeniul
imprimãrii indoor æi outdoor”. Mai
exact, un flux complet de producåie
de printuri indoor æi outdoor având în
centru imprimanta HP Designjet
L25500 æi acoperind toate stadiile
procesului.
Ad Line Solutions (stand 08-09)
vine cu soluåii complete pentru un
atelier de producåie tablouri
personalizate, atelier de gravurã laser
æi atelier de gravurã mecanicã.
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Proiectele vor beneficia de
consultanåã din partea specialiætilor
Logicons, una din cele mai
cunoscute companii care dezvoltã
servicii specializate pentru atragerea
de finanåãri nerambursabile æi
rambursabile în vederea dezvoltãrii
de proiecte publice æi private.
Digital Print&Sign va include
o serie de evenimente conexe în
cadrul cãrora speakeri cu renume vor
susåine conferinåe speciale derulate
în zona Digi Café a Pavilionului
Central Romexpo.

21.09.2010

susåinut de Wajidi Nassour, reprezentant al companiei Huntsman,
invitat de Mons Medius.
Digital Print & Sign este
organizat de Euroexpo Trade Fairs,
companie care susåine de ani buni
industria publicitarã din România,
prin evenimente precum Advertising
Show, Print&Sign, Flexo Show æi,
mai nou, Digital Print&Sign.
Ruxandra Preda,
Production Manager
www.euroexpo.ro

22 septembrie, ora 13.00 seminarul “Soluåii de automatizare
æi standardizare pentru procesele
de reproducere digitalã a culorii”,
susåinut de Grup Transilvae æi
moderat de Titi Amzãr.
22 septembrie, ora 15.00, “POC
(Conferinåa Outdoor Convinge)” –
rezultatele studiului POC æi
dezbatere interactivã pe tema
impactului segmentului outdoor în
cadrul campaniilor publicitare.
Victor Dobre, director executiv IAA,
va fi moderatorul conferinåei.
24 septembrie, ora 11.00,
seminarul “Noile aspecte ale
imprimãrii digitale pe textile”
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LECÅIE ROMÂNEASCÃ
Am avut norocul sã provin
dintr-o åarã evoluatã din punct de
vedere comercial, cu pãråile ei
pozitive æi pãråile ei negative.
Cu siguranåã m-a ajutat
experienåa dobânditã de-a lungul
multor ani de activitate comercialã sã
judec o piaåã nouã æi relativ liberã,
chiar dacã am avut handicapul de a fi
strãin.
Am vãzut piaåa crescând, am
vãzut afacerile mele din România
crescând cu ajutorul unor produse de
calitate care nu se gãseau pe piaåa
româneascã.
Am asistat la naivitatea primilor
mei clienåi, atunci când importam
primele articole din piele, lucrate
manual, în maniera tradiåionalã, de
foarte bunã calitate. Utilizarea
permanentã a materialelor de calitate
ne-a ajutat sã creætem cifra de afaceri
æi sã devenim adevãraåi lideri în
domeniul cadourilor de afaceri.
Ulterior au urmat æi pentru noi
primele "deziluzii comerciale", primii
bani neîncasaåi, majoritatea din cauza
lipsei de experienåã a clienåilor noætri,
agenåii mici, fãrã pretenåii de creætere,
cu cheltuieli mici, dar æi cu multã
lipsã de profesionalism.
Îmi spuneam "trebuie sã ai
rãbdare", nu poate merge totul ca pe
roate, va fi mai bine cu urmãtorul
client "NOU"... Atunci clienåii
veneau singuri, ne cãutau, erau
însetaåi de idei noi, iar noi le aveam.
Aveam norocul de a fi experimentat
alte pieåe æi era dificil sã greæim în a
importa un produs, se vindea
aproape tot.

Apoi, ca în mai toate lucrurile, a
apãrut schimbarea æi poate noi nu
eram pregãtiåi. De data asta am fost
noi cei luaåi prin surprindere;
materialele veneau din toate pãråile,
clienåii noætri mari æi mici importau
singuri... apoi produceau singuri...
sigur, era normal, era corect, totul
evolueazã, totul se schimbã. Noi am
rãmas la fel, produceam æi apoi
importam în România aceleaæi
articole de calitate, aæa cum facem æi
acum, puåinã marfã din China, numai
dacã suntem obligaåi, aproape
deranjaåi, chiar dacã e necesar.
Dar lucrul cel mai important
dintre toate aceste schimbãri
fiziologice erau clienåii noætri, care
nu mai erau naivi, ci determinaåi,
importatori-producãtori - "personalizatori", copiatori de modele, fãceau
orice sã ne imite agendele spunând
cã sunt modelele lor.
Nu ne-a speriat nici asta,
concurenåa e sfântã, e legatã de viaåa
comeråului, fãrã concurenåã n-ar fi
crescut niciunul dintre noi, numai cã,
pentru a åine pasul, unii dintre noi au
depãæit limita, au creat obstacole,
s-au modificat genetic; apãreau
monætrii sacri pe piaåa româneascã, îi
vedeai la expoziåii cu standuri
gigant, pãreau multinaåionale Made
în România, îæi construiau sedii
îndatorându-se enorm; maæini
achiziåionate în leasing, excese peste
excese, dar ceea ce este mai prost
este cã au omorât piaåa, da, omorât,
toåi au devenit tot, nu s-au mai
respectat regulile EU import - TU
vinzi - EL personalizeazã... æi
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suntem toåi fericiåi, NU, s-a depãæit
limita æi acum ce facem?? Începem
sã cumpãrãm æi sã nu plãtim, da,
bunã idee; se stabileæte o legãturã
comercialã de înaltã calitate, oricum
între noi, cei mari din piaåa
promoåionalelor, se poate.
A început profesionalismul
lipsei de plãåi... cumpãr în primul an
puåin dar plãtesc, în al doilea an mai
mult æi plãtesc, apoi câætig
încrederea furnizorului; eu sunt X de
la firma BB, sunt lider pe zona aceea
æi îåi plãtesc cu niæte bilete la ordin la
o anumitã scadenåã, de ce nu?? Ok,
între noi se poate, cum sã n-ai
încredere în cineva aæa mare ca
mine?!
Sigur, ok, dar mai apoi... Ætii,
trebuie sã amân niæte bilete la ordin,
sunt prea multe, câåiva dintre clienåi
nu mi-au plãtit, amânãm... Ok, se
poate... te ajut, suntem colegi, apoi
primul bilet la ordin refuzat... ætii,
banca... o greæealã, încercãm cu al
doilea, acelaæi lucru, începe sã nu mai
raspundã la telefon æi nici la e-mailuri, ceva nu este în regulã... apoi nu se
prezintã la întâlnirile stabilite la
sediul sãu... æi când te gândeæti cã
suntem la o distanåã de 400 de
kilometri, nu e chiar dupã colå.
Pe urmã, ætii, nu merge treaba,
trebuie sã schimbãm TOATE
biletele la ordin scadente cu altele,
altã bancã... Ok, se poate (æi între
timp au mai trecut 5 luni), primeæti
alte bilete la ordin... scadente pânã la
sfâræitul lui 2011... ca æi cum aæ fi
vândut marfa importatã cu platã la
60 de zile, iar acum am ajuns sã fac
leasing ... cu marfã.

21.09.2010

Ok, se poate face, sunt nevoit sã
accept, altfel nu se poate, când eæti
prins în colivie nu mai poåi scãpa,
dar mãcar respectul de a rãspunde la
e-mail-uri sau la telefon, respectul de
a te prezenta la întâlnirea pe care ai
tot amânat-o, faptul cã vorbeæti
mereu prin persoane interpuse...
lipsa de respect uman, cu alte
cuvinte “I-am furat o sumã
frumuæicã unui concurent! Am reuæit
sã las sã treacã timpul, acum cer
insolvenåa la tribunal, aæa i-am
pãcãlit pe toåi æi gata!”
Ei bine, clientul importator,
maestrul înæelãciunii (X) nu este
nimeni altul decât SANDS
ADVERTISING (BB) din Târgu
Mureæ. Biletele la ordin refuzate sunt
nenumãrate, suma este relevantã æi
ar putea duce în crizã orice firmã din
domeniu, iar domnul Attila ..... nu a
avut amabilitatea, curajul, cutezanåa,
respectul etc. nici mãcar sã vinã sã
stea de vorbã cu mine, s-a ascuns tot
timpul în spatele secretarei, al
fratelui, al altor angajaåi æi chiar în
spatele venirii pe lume a copilului
sãu, pentru care dãm totul la o parte
æi îl felicitãm cu toåii... mã gândesc
totuæi cã nu e o onoare sã fii fiul unui
astfel de om... În viaåã se învaåã
mereu...
Giancarlo Di Salvatore
Director General
ITALIAN EXPRESS SRL
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Finisarea produselor tipografice
II. Confecåionarea scoaråelor - 6
- Confecåionarea mecanicã - pag. 6
Finisarea scoaråelor - pag. 8
- Imprimarea cu cernealã - pag. 8

Finisarea produselor
tipografice
II. Confecåionarea scoaråelor
Confecåionarea mecanicã

(continuare din numãrul precedent)

Maæinile de confecåionat scoaråe
cu materiale croite pot executa
scoaråe întregi (1/1 pânzã) sau
scoaråe compuse (1/2 pânzã), la care
sunt necesare douã treceri prin
maæinã: una pentru încheierea
scoaråei, a doua pentru îmbrãcarea
acesteia.











Schema de lucru a maæinii de executat scoaråe
alimentatã cu materiale croite
1 - pânzã croitã; 2 - rolã de ricãn; 3 - feåe de
mucava croite; 4 - dispozitiv de ungere cu
adeziv; 5 - staåie de îndoit pânza peste mucava;
6 - presarea scoaråei; 7 - eliminarea scoaråei

Pânza de îmbrãcat croitã trece
printr-un aparat de ungere cu adeziv

æi apoi este transportatã pe masa
maæinii unde, dintr-o magazie cu
douã locaæuri, se alimenteazã cele
douã feåe de mucava æi rãdãcina
cotorului.
În continuare, scoaråa este
preluatã æi transportatã în staåia de
îndoire a pânzei peste mucava
(executarea einælagului). Dupã
aceastã staåie, scoaråa este presatã æi
eliminatã pe masa de eliminare.
Maæinile de confecåionat scoaråe
cu alimentarea de materiale în sul
sunt de douã tipuri:
- cu alimentarea cu feåe de
mucava pe direcåia transversalã a
benzii de pânzã;
- cu alimentarea pe direcåia
longitudinalã a benzii de pânzã.
La maæinile de confecåionat
scoaråe cu alimentarea cu feåe de
mucava pe direcåia transversalã a
benzii de pânzã (vezi figura de la
pag. 7), banda de pânzã (3) ce se
deruleazã din sul (1) trece prin staåia
de ungere cu adeziv (2). În continuare,
pânza trece în dispozitivul (4) unde se
depun automat feåele de mucava (5),
distanåa dintre feåe fiind cea necesarã
grosimii cotorului cãråii. În secåiunea
urmãtoare (6) se taie colåurile la
ambele pãråi ale pânzei. În continuare,
se executã îndoirea marginilor pânzei
peste mucava.
În staåia (9) are loc lipirea
ricãnului (8) alimentat din rolã æi
tãiat cu ajutorul unui mecanism (7).
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La cel de-al doilea tip de maæinã
de confecåionat scoaråe este posibilã
æi executarea de scoaråe compuse
(1/2 pânzã), folosind trei suluri: unul
de pânzã la mijloc pentru îmbrãcarea
cotorului æi douã laterale de hârtie
pentru îmbrãcarea feåelor. În cazul
când se lucreazã numai cu sulul de
pânzã din mijloc, pe maæinã se pot
executa æi scoaråe simple (1/1
pânzã).









Schema maæinii de confecåionat scoaråe întregi
1 - sul de pânzã; 2 - staåie de ungere cu adeziv;
3 - banda de pânzã; 4 - staåie de alimentare
automatã cu feåe de mucava; 5 - feåe de mucava;
6 - staåie de tãiat colåurile la pânzã;
7 - mecanism de tãiere; 8 - rolã de alimentare
ricãn; 9 - staåie de lipit ricãnul; 10 - secåiune de
einælag; 11 - valuri de lipire æi îndoire a pânzei;
12; - marginile longitudinale ale pânzei;
13 - staåie de tãiere a pânzei din bandã;
14 - staåie de îndoire a pânzei transversale;
15 - valuri de îndoire; 16 - valuri de presare;
17 - masã de evacuare a scoaråei













































  










 

În staåia (10) valurile (11) îndoaie æi
lipesc marginile longitudinale (12)
ale pânzei.

24.09.2010

Schema maæinii de confecåionat scoaråe compuse
1 - banda de pânzã; 2 æi 3 - benzi de hârtie; 4 æi
5 - staåii de ungere cu adeziv; 6 - staåie cu feåe
de mucava; 7 - aparat de alimentare cu feåe de
mucava; 8 - staåie de tãiere a colåurilor; 9 - staåie
de lipit ricãnul; 10 - secåiune de einælag;
11 - presarea æi evacuarea scoaråelor
7
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În principiu, maæina funcåioneazã astfel: benzile din sulul de
pânzã din mijloc (1) æi cele laterale
de hârtie (2, 3) trec prin aparatele de
ungere cu adeziv (4) æi (5), lipindu-se
între ele. În continuare, maæina
lucreazã ca æi cum ar lucra scoaråe
simple cu un singur sul.
Pe benzile lipite se aplicã feåele
de mucava (6) din aparatul de
alimentare (7) dupã care în staåia (8)
are loc tãierea colåurilor æi în staåia
(9) lipirea ricãnului, îndoirea
marginilor peste feåele de mucava în
staåia (10), presarea æi evacuarea
scoaråelor (11).
Scoaråele, confecåionate manual
sau mecanic, trebuie supuse procesului de uscare. Uscarea se poate face
pe cale naturalã sau cu ajutorul unor
aparate cu aer cald, raze infraroæii
etc.
Scoaråele trebuie sã îndeplineascã o serie de cerinåe:
- sã fie perfect paralelipipedice;
- sã aibã dimensiuni egale pentru
toatã lucrarea;
- sã aibã toate elementele
paralele (feåele de mucava cu ricãnul,
de exemplu);
- sã aibã suprafaåa netedã;
- marginile pânzei sã fie corect
îndoite;
- sã aibã colåurile bine formate.
Se mai executã æi scoaråe din
material plastic, care se obåin prin
presarea la cald, cu ajutorul unor
matriåe. Pe aceste scoaråe se pot
obåine imagini fãrã culoare sau
imagini prin paliere cu folie.

Finisarea scoaråelor
Finisarea scoaråelor constã în
obåinerea unor imagini de text sau de
ilustraåie, atât pe feåele cât æi pe
cotorul lor. Aceasta se poate realiza
înainte sau dupã executarea
scoaråelor.
Înainte
de
confecåionarea
scoaråelor, imaginea se obåine prin
imprimarea prealabilã a materialelor
ce compun scoaråa.
În cazul când scoaråa este mai
întâi confecåionatã, imaginea de pe ea
se poate obåine prin:
- imprimare cu cernealã;
- imprimare seacã (blind);
- imprimare în relief;
- poleire cu folii colorate sau
metalizate.
Imprimarea cu cernealã. Pe
scoaråele confecåionate - manual sau
mecanizat - se poate imprima text sau
ilustraåie prin tipar înalt, dupã forme
specifice
genului
de
tipar.
Imprimarea se face pe maæini
verticale sau, cel mai adesea, pe
prese speciale, cu cerneluri cu
vâscozitate mai mare, aderenåã
sporitã, putere de acoperire æi
intensitate mari.
(continuare în numãrul urmãtor)
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