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Echipament UV-LED flatbed
pentru aplicații industriale
• Rezoluție de 1800 dpi
• 8 capete de imprimare
• Funcția Color Gloss - texturi lucioase
fără utilizarea lacurilor
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Nivelul de competitivitate în domeniul tipăririi offset comerciale este foarte înalt, deoarece
clienții caută o calitate superioară, prețuri mici și o livrare rapidă. Toate aceste cerințe determină
companiile tipografice să fie atente la concurenți, să investească în echipamente și software-uri
noi pentru a nu rămâne în urmă și a profita la maximum de oportunitățile de pe piață. Este de la
sine înțeles că tipografiile offset comerciale nu pot înceta să caute noi modalități de optimizare a
proceselor de producție
Având în vedere cerințele de pe
piață în ceea ce privește calitatea,
valoarea și timpul de livrare,
companiile trebuie să se asigure
că procesele lor de afaceri și de
producție sunt puternic automatizate,
că managementul angajaților este
eficient și că sunt la curent cu
ultimele noutăți tehnologice. Sistemul
Sistrade® MIS|ERP pentru sectorul
tipografiei offset comerciale oferă
toate informațiile necesare pentru un
management eficient al companiei.
Fiind o soluție modulară, acesta
cuprinde estimarea și gestionarea
vânzărilor cu toate ofertele și calculele
de costuri, expedierea și facturarea,
gestionarea tuturor comenzilor de
la clienți, precum și a stocurilor și
achizițiilor, gestionarea depozitului,
a programării și a producției și toate
soluțiile suplimentare pentru a asigura
controlul calității și gestionarea
activelor. Întregul ciclu de afaceri și
de producție este acoperit în mod
eficient de sistemul Sistrade® MIS|ERP.
Există o serie de soluții specifice
pentru sectorul tipografiei offset
comerciale care ajută companiile
să estimeze în detaliu orice tip de
lucrare posibilă, calculând automat
impunerea și permițând o analiză
rapidă a marjelor de profit. Pentru
a putea urmări traseul fiecărei
operațiuni comerciale sau de producție
în parte, soluția de automatizare a
fluxului de lucru Sistrade® permite
companiilor de tipărire offset să aibă
un proces de producție bine pregătit și
complet integrat, în care trasabilitatea
produsului final este completă,
implicând toate etapele de concepere
și producție, ceea ce duce la o calitate
mai bună și la reducerea blocajelor. În
plus, WMS permite un flux de lucru

Ștefan Onoaie, Country Manager, prezintă Sistrade la ATT 2022 în Brasov
eficient în cadrul depozitului, astfel
încât producătorii să știe ce materiale
se află în depozit, ce este necesar să
cumpere și când să expedieze produsul
finit, astfel încât să nu existe un stoc
excedentar în depozit. Pentru a fi
competitiv este necesar, de asemenea,
să se mențină un control riguros în
ceea ce privește costurile de producție.
Instrumentul de control al costurilor
de producție este colectarea datelor
de producție, care oferă utilizatorilor
posibilitatea de a colecta datele de
producție pentru fiecare comandă de
lucru în parte. Prin aceasta, utilizatorul
poate optimiza timpul de lucru și
procesul de gestionare sau poate
vedea înregistrate cerințele zilnice.
Pe scurt, Sistrade® MIS|ERP permite
înregistrarea continuă a diferitelor
operațiuni de imprimare offset.
Pentru a menține companiile pe calea
îmbunătățirii continue, utilizatorii,
prin intermediul sistemului, nu numai

că pot vedea desfășurarea producției în
timp real, pentru a monitoriza calitatea
instantanee, dar au la dispoziție și o
serie de tablouri de bord dinamice
care furnizează date specifice, atent
selectate, pentru o analiză continuă și
îmbunătățirea calității, ceea ce duce la
o transformare completă a proceselor
de afaceri și de producție. Toate acestea
contribuie la luarea deciziilor bazate
pe date, permițând companiilor să
își exploateze resursele existente la
capacitate maximă, asigurându-se
că toate comenzile sunt onorate fără
întreruperi, întârzieri și sunt eficiente
din punct de vedere al costurilor,
aducând companiile de tipărire offset
comercială cu un pas mai aproape de
Industria 4.0.
Pentru mai multe informații,
vizitați pagina noastră web:
https://www.sistrade.com/
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Mimaki UJF-7151 plus II - versatilitate fără compromisuri
în aplicațiile industriale
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Mimaki UJF-7151 plus II
versatilitate fără compromisuri
în aplicațiile industriale

Mimaki – lider global în producția de imprimante inkjet wide format și sisteme
de tăiere – a lansat la începutul anului noua imprimantă UV-LED flatbed de
înaltă performanță UJF-7151 plus II. Modelul oferă precizie de neegalat, calitate
superioară a imaginii și viteză sporită, îmbunătățind totodată calitatea și
stabilitatea modelului anterior de înaltă clasă - UJF-7151 plus
Cristina Stancu
Noul model se adresează
companiilor de imprimare
industrială și comercială, industriei
modei, industriei cosmetice și de
packaging, atelierelor de design,
precum și tuturor celor care
caută o alternativă avantajoasă
la serigrafie. UJF-7151 plus II
imprimă la o rezoluție maximă de
1800 dpi, fiind dotat cu 8 capete de
imprimare (cu două în plus față
de predecesorul său) și având o
suprafață de imprimare de până
la 710 x 510 mm. Imprimarea
la calitate înaltă face posibilă

reproducerea precisă a picturilor
miniaturale și a textului extrem
de mic. La aceasta se adaugă
funcția Mimaki Fine Diffusion 2
(MFD2) care controlează automat
poziția picăturilor de cerneală,
eliminând erorile de imprimare,
aspectul granulat, „zgomotul” și
alte probleme legate de culoare.
Echipamentul este compatibil
cu substraturi de imprimare ce
au dimensiunea maximă de 730
x 530 mm, grosimea maximă de
153 mm și o greutate de până la 30
kg. Modul de imprimare de înaltă
viteză permite acestui nou model
să atingă o productivitate de până

la 8 mp/oră - o viteză de aproape
două ori mai mare în comparație
cu o imprimantă convențională
din aceeași clasă. În funcție de
aplicațiile dorite, în etapa de
instalare clienții Mimaki au două
opțiuni în privința configurației
capetelor de imprimare: fie 6+2
capete dispuse intercalat (C, M,
Y, K, Lc, Lm + două culori de tip
spot) pentru imprimare de înaltă
calitate, fie 4+4 capete dispuse
intercalat (C, M, Y, K + C, M, Y, K
sau 4 culori spot) pentru aplicații
realizate la viteză mare, respectiv
expresivitate îmbunătățită.
Configurația capetelor de
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imprimare permite și modificarea
ulterioară.
Modelul UJF 7151 plus II
încorporează noua funcție „Color
Gloss”, care permite obținerea
texturii lucioase fără utilizarea
lacurilor, doar prin folosirea
cernelurilor color. Furnizorii de
servicii de imprimare vor avea
astfel ocazia de a obține texturi
noi și impresionante într-un mod
mult mai economic. Acest lucru
este posibil datorită faptului că
atunci când sunt expuse la radiații
ultraviolete, porțiunile acoperite cu
cerneală de mare densitate capătă
un aspect lucios când se întăresc,
pe când porțiunile acoperite cu
cerneală de mică densitate capătă
un aspect mat. În plus, structura
proaspăt consolidată a corpului
echipamentului reduce vibrațiile
în timpul imprimării, permițând
picăturilor de cerneală să fie mai
precise, contribuind la obținerea
unor margini mai clare, a unor linii
mai fine, inclusiv cu cerneală solidă.
Tot pentru reducerea vibrațiilor,
masa de imprimare a noului UJF
a fost modificată pentru a se
deplasa în timpul imprimării, în
același scop fiind instalată o bară
fixă pe axa Y. De asemenea au fost
adăugate două șuruburi speciale
pe ambele părți ale mesei pentru
a ajuta la deplasarea acesteia. A
fost inclus un sistem de șuruburi
speciale și pentru axa Z, ceea ce
mărește considerabil capacitatea de
alimentare de la 10 la 30 kg, făcând
posibilă utilizarea suporturilor
grele pentru aplicații industriale.
UJF-7151 plus II încorporează
sistemul Mimaki Advanced Pass
System 4 (MAPS4) ce reduce
defectele de imprimare de tip
banding, dar și imprimarea
neuniformă a culorilor. Noul
model asigură imprimarea
continuă eliminând probleme
precum înfundarea duzelor.
Sistemul de circulare a cernelii la
nivelul capetelor de imprimare
reduce decantarea, asigură buna
funcționare a capetelor și elimină
bulele de aer care blochează duzele.
Astfel frecvența de curățare a
duzelor este redusă, contribuind
la o imprimare mult mai stabilă
și rentabilă. Stabilitatea a fost

îmbunătățită și de unitatea de
verificare a duzelor – Nozzle Check
Unit (NCU) – care detectează și
curăță automat duzele înfundate,
asigurând o calitate constantă a
imaginii și productivitate continuă.
Mai mult, sistemul NRS (Nozzle
Recovery System) se asigură că
procesul de imprimare nu este
oprit nici atunci când duzele
înfundate nu au fost eliminate
în timpul mentenanței – NRS va
folosi în mod continuu doar duzele
funcționale după înregistrarea
în sistem a celor înfundate.
Imprimanta încoporează și
sistemul Mimaki Device Language
(MDL) care îi permite operatorului
să o controleze de pe diferite alte
dispozitive periferice și sisteme de
producție externe, îmbunătățind
astfel productivitatea și reducând
totodată necesitatea intervențiilor
manuale pentru creșterea
eficienței.
Noul UJF-7151 plus II
încorporează sistemul Mimaki
Metallic Control (MMC) dedicat
imprimării cu cerneluri metalizate,
care folosește tehnologia unică
Mimaki „Surface Imaging” pentru
a imprima cerneala metalizată în
tonuri lucioase și mate. Furnizorii
de servicii de imprimare își vor
putea astfel extinde portofoliul de
aplicații prin utilizarea finisajelor
metalice lucioase asemănătoare
suprafeței oglinzii, combinate cu
texturi metalice mate. Totodată,
textura cu efect de embosare
poate fi obținută prin modificarea
concentrației de cerneală, în timp
ce efectul metalic colorat este

posibil prin imprimarea cu cerneală
colorată peste cerneala metalizată
– toate acestea oferă posibilități
infinite de imprimare creativă.
Echipamentul poate imprima cu
cerneală albă de înaltă concentrație
pe substraturile transparente, dar
și cu lac transparent, permițând
totodată utilizarea selectivă a
primerului pentru îmbunătățirea
aderenței cernelii pe suporturi
precum rășina, sticla și metalul.
Modelul este compatibil cu
cernelurile UV LH-100, MUH-100Si, LUS-120, LUS-350 și Pr-200.
Opțional, clienții Mimaki pot
alege încorporarea dispozitivului
Kebab pentru imprimarea directă
pe obiecte de formă cilindrică
(sticle, lumânări, pahare), inclusiv
cu cerneluri albe și transparente.
Totodată, noul echipament din
gama UJF permite aplicații de
termoformare (PVC) cu ajutorul
cernelii LUS-350 flexibilă în
proporție de 350% – o oportunitate
extrem de rentabilă pentru tiraje
mici în comparație cu alte metode
de producție pe bază de materiale
plastice.
Imprimantele Mimaki sunt
disponibile tipografilor români
prin intermediul Geko – Master
Dealer Mimaki în România,
Bulgaria și Moldova. Contactați
echipa furnizorului român pentru
a afla mai multe informații cu
privire la ofertele și oportunitățile
unice oferite de Geko și Mimaki în
România.
www.geko.ro
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Echipa de service Grup Transilvae
instalează în toată Europa

Grup Transilvae (GT) este un distribuitor conscrat de pe piața românească în materie
de soluții și servicii complete pentru industria grafică și tipar, cu o activitate susținută
încă din 1994. Service-ul autorizat GT este format din 6 oameni – 5 field service
engineers și un service admin (la care se adaugă încă 2 persoane pentru suportul postvânzare) – și are peste 15 ani experiență în furnizarea de servicii de întreținere, revizie,
instalare și instruire atât în România sau Republica Moldova cât și în numeroase țări
europene la invitația unor furnizori precum HP și Kongsberg
Cristina Stancu
Mihai Marusciac, Director Tehnic
în cadrul GT, ne-a oferit mai multe
detalii cu privire la productivul
parteneriat dintre Grup Transilvae și
Kongsberg, datorită căruia echipa de
service GT a participat la instalarea
echipamentelor standului Kongsberg
de la FESPA 2022 din Berlin (31 mai-3
iunie), dar și de la târgul european
dedicat ambalajelor, FachPack 2022
din Nürnberg (27-29 septembrie).
„Kongsberg ne-a solicitat pentru
mentenanțe în
Germania la peste 150 de clienți
înainte de pandemie, apoi au intervenit restricțiile de deplasare. Ulterior
au revenit cu cererile: am instalat
în acest an la FESPA Berlin, împreună cu tehnicienii lor, standurile
pentru Kongsberg și pentru încă un
expozant care avea o masă de tăiere
în stand, în total 3 echipamente în
câteva zile. În septembrie, în Nürnberg, am avut iarăși o instalare/

dezinstalare, la fel, pentru un târg
de profil, FachPack. În această vară
am fost de trei-patru ori în Turcia, în
Istanbul de exemplu, pentru dealerul Kongsberg din Turcia, care se
numește Lidya Group, pentru care
am făcut și instruirea inginerilor de
service și am instalat împreună cu ei
o masă de tăiere la Sign Istanbul, un
alt mare târg de ambalaje. Realizăm
de asemenea întreținere, instalare și
instruire la echipamentele HP în Republica Moldova și Macedonia, fiind
solicitați de un dealer din Germania
sau în Malta, pentru un alt dealer”, a
precizat Directorul Tehnic.
Una dintre cele mai interesante
experiențe pentru echipa de service
a fost participarea la FESPA Berlin
unde, în ciuda faptului că inginerii au
fost presați de timp, și-au îndeplinit
misiunea cu profesionalism. Mihai
Marusciac ne-a povestit: „Am lucrat
împreună cu tehnicienii
Kongsberg din Germania și din
Suedia. Provocarea cea mai mare a

fost că am avut puțin timp la dispoziție. A trebui să le instalăm foarte
repede și apoi să le reîmpachetăm,
pentru transport. De obicei la aceste
evenimente se poate intra pentru începerea instalărilor cu 2-3 zile înainte
de deschiderea oficială, după care
trebuie să fie totul gata, perfect funcțional și perfect calibrat. Este vorba
aici despre reputația producătorului
în domeniu, demonstrațiile trebuind
să fie impecabile. N-am avut probleme, am primit ulterior felicitări. De
asemenea, feedback-ul de la clienții
din Germania a fost unul extraordinar, acesta fiind motivul pentru care
suntem solicitați în continuare. Din
atât de multe lucrări pe care le-am
făcut, în special în Germania și în
nordul Elveției, cei de la Kongsberg
au primit de fiecare dată feedback
pozitiv de la clienți și ne mândrim cu
faptul că facem o treabă bună oriunde sunt solicitate serviciile noastre”.
Horațiu Pușcașu, inginer în
cadrul echipei de service a GT, a
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adăugat: „Cea mai interesantă
experiență pentru mine aș zice că
a fost cea de la FESPA, unde am
fost cu șeful nostru de service, dl.
Marusciac. Am lucrat alături de
doi reprezentanți de la Kongsberg,
Thomas și Achim. A trebuit să
instalăm 3 echipamente, mai precis 3
mese Kongsberg în două zile. A fost
solicitant dar a fost o experiență
interesantă. Mă bucur de faptul că
am dat dovadă de profesionalism și
am reușit să ne încadrăm în timpul
scurt alocat”.
L-am rugat pe directorul tehnic
să își evalueze echipa, iar unul dintre
principalele atuuri care au ieșit la
iveală este faptul că inginerii GT
oferă expertiză și servicii complete
clienților: „Cred că ei [Kongsberg, HP]
apreciază faptul că avem know-how,
că avem experiență îndelungată
în domeniu și faptul că putem face
instalări și traininguri bune și avem
apoi suportul după instalare, tot ce
înseamnă garanție, piese, absolut
tot lucrăm pe canalele directe cu
producătorii și furnizorii noștri. Nu
instalăm piese cumpărate pe internet, toate sunt originale. Sigur că, în
funcție de furnizor, există termene de
livrare mai scurte sau mai lungi, dar
întotdeauna am încercat să ne onorăm angajamentele din acest punct
de vedere, lucru pe care clienții noștri
l-au apreciat.”
Vasile Groșanu este unul dintre inginerii Grup Transilvae care
a instalat recent masa de finisare
digitală Kongsberg X24 la târgul
expozițional Print&Sign 2022 din
București (Romexpo, 4-7 octombrie),
tot el a realizat revizii pentru nume

importante din Germania, clienți ai
Kongsberg precum IKEA, Smurfit
Kappa din Düsseldorf, Speidel, CEWE
sau Bachmann GmbH. L-am invitat
să ne povestească despre experiența
sa în Germania: „Experiența plăcută
a fost mereu aceea că m-au așteptat
întotdeauna cu piesele necesare și
am avut tot ce mi-a trebuit ca să îmi
desfășor activitatea, fără excepții.
Iar când am avut nevoie de piese
suplimentare, a doua zi au sosit
datorită celor de la Kongsberg. În
ceea ce privește întreținerea meselor,
am observat că în Germania se pune
mai mult accentul pe întreținerea
preventivă. Am observat că atunci
când noi ne anunțăm clienții locali că
le-a sosit termenul de revizie anuală,
uneori suntem amânați pentru că
echipamentul funcționează și se
lucrează pe el, e greu să amâne producția. Din păcate însă, se întâmplă
să nu meargă la nesfârșit și cu ocazia
aceea proprietarul devine conștient
și de faptul că ar mai fi nevoie și de o
revizie și pe lângă reparație mai face
și revizia echipamentului“. Horațiu
Pușcașu a completat: „Spre deosebire
de vestici care merg pe principiul că
dacă și-au cumpărat o mașină de un
anumit brand trebuie să meargă la
reprezentanța brandului respectiv,
la noi uneori preferă să încerce să le
repare singuri, ceea ce poate face mai
mult rău decât bine”.
Directorul tehnic Mihai Marusiac
vine cu o altă perspectivă asupra acestei
realități: „Clienții din Germania, de
exemplu, preferă contractele de service
sau pachetele de servicii și piese direct
de la producător. HP și Kongsberg au
astfel de contracte, la HP ele se numesc

Care Pack, iar la Kongsberg este un
contract de service numit Supreme,
ceea ce le asigură clienților costuri
cunoscute, predictibile. În România
sunt mai puține cazurile în care
clienții aleg astfel de contracte,
care practic i-ar acoperi în cazul
în care au probleme, de exemplu
cu o piesă sau inclusiv cu partea
de manoperă. Avem 4-5 clienți - în
general mari companii - care au
încheiat contracte Supreme de la
Kongsberg în România. În aceste
cazuri, indiferent de ce se întâmplă piese, intervenții, service, manoperă,
absolut totul e acoperit de Kongsberg
cu suportul nostru pe teren. Dar
sigur, nu sunt sume mici, acesta fiind
motivul pentru care sunt mai puțini
cei care optează pentru acest tip de
contracte”.
Potrivit viziunii Grup Transilvae
nu există două afaceri la fel,
cumpărarea unui echipament din
portofoliul său este doar primul pas
către succes, iar clienții săi beneficiază
încă din prima zi de instruire,
asistență tehnică și întreținere cu
meniuri personalizate, la care se
adaugă servicii post-vânzare precum
profile de culoare, ajutor în operare,
rezolvarea problemelor curente și
implementarea de soluții software
complexe. „Am implementat în timp
aceleași metode de gestionare a
activității de service precum cei mai
buni furnizori ai noștri. La fiecare
solicitare avem un caz de service
deschis, un tichet care urmărește
cazul până la finalizare, avem un
istoric pe fiecare echipament, de la
instalare la data curentă, un «caiet de
service» ce poate însoți echipamentul
și la revânzare eventual, ajutând
la conservarea valorii sale. Facem
recomandări adesea la intervenții și
acolo unde clienții sunt receptivi, se
pot baza pe utilaje să funcționeze cu
un minim de defecțiuni “, a afirmat
Bogdan Vasilescu, Director General
Grup Transilvae.
Compania s-a dezvoltat pe baza
relațiilor cu clienții săi și datorită
adaptării la nevoile individuale ale
fiecărei afaceri. “Putem și ne dorim
să creștem doar împreună cu clienții
noștri; nu vindem echipamente, ci soluții care includ suportul pe termen
lung la locația clienților. Este acest
lucru important când faci o investiție? Noi credem că da.”

www.transilvae.ro

Imprimăm

FORMAT MARE
UV (CMYK+W+Lac)

Print cu da
Ambalaje d
Ambalaje c
speciale
Tiraj minim

B-dul Ener
intrare
Secto
w

Print
cu date
variabile
ambalaje
cu finisari
speciale

ÎN ROLĂ

lățime maximă 160 cm,
suporturi grosime maximă 1 mm: hârtie, carton,
autocolante diverse inclusiv uz colantare auto

ÎN COALĂ maximum 200x120 cm,
suporturi cu grosime maximă 10 cm: hârtie,
carton, autocolant, PET, sticlă, MDF, lemn
FINISĂRI cu masă de tăiere, maximum 250x160 cm

tiraj minim -1 BUC
Str. Cornu Luncii nr.16
Sector 3 București
T 0722 345 458
0723 311 013
www.colorsystems.ro

Flexo
Print
Design

București
tel: 0722.659.049
fax: 021-335.01.68
www.dubluadezive.ro
e-mail: office@dubluadezive.ro
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Antel dă culoare ideilor tale
Antel, o companie cu capital 100% românesc înființată în 1991 în Alba Iulia, are în
prezent peste 40 de angajați și oferă o gamă diversă de servicii poligrafice, de producție
publicitară și industrială precum tipar offset și digital, lăcuire 3D selectivă, gravare,
serigrafie sau transfer termic pe textile. Compania a participat la expoziția Print&Sign
2022 din București (4-7 octombrie, Romexpo), acolo unde Titus Biro – manager general și
fondator al Antel – ne-a oferit informații valoroase despre activitatea firmei
Simona Cusă
Antel a fost înființată în
anul 1991 însă activitatea de
tipografie a început efectiv în
anul 1995, compania debutând pe
piață cu servicii de tipar offset.
Portofoliul de servicii a fost
diversificat în 2000, când Antel a
început activitatea de serigrafie
pe suporturi plane diverse,
printre care și sticlă, lemn, metal,
plastic, piele și înlocuitori, hârtie,
textile etc. Tot în anul 2000
Antel a început colaborarea cu

Salomon, companie franceză
producătoare de echipamente
sportive, recunoscută la
nivel mondial – parteneriatul
continuă până în ziua de astăzi,
Antel rămânând furnizorul de
servicii serigrafice al Salomon.
Din portofoliul de clienți al
Antel amintim și companiile
Fischer și Rossignol – două
branduri de renume în domeniul
producției de clăpari de ski
fond și echipamente sportive
de trekking. În ceea ce privește
tipografia, Antel dispune de

tehnologie offset și digitală și
poate realiza o gamă variată
de produse precum afișe, cărți,
agende, calendare, autocolante,
bannere, plicuri personalizate,
cărți de vizită, coli cu antet,
reviste, cataloage, invitații,
mesh-uri, pliante, meniuri
pentru restaurante și note de
plată personalizate. Antel oferă
totodată și servicii de lăcuire
selectivă 3D, înfoliere cu finisaje
mate și lucioase, dar și lucrări de
legătorie și de finisare tipografică
precum broșare, perforare,
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capsare, legare, tăiere, copertare
și fălțuire, ștanțare, biguire și
înseriere. În domeniul producției
publicitare, Antel produce
etichete, panouri stradale,
standuri, casete luminoase, litere
volumetrice etc.
În cadrul târgului Print&Sign,
Antel s-a concentrat pe
popularizarea și promovarea
serviciilor de serigrafie.
Directorul companiei a precizat:
„Chiar dacă ne aflăm într-o
eră digitală și toată lumea se
îndreaptă către tiparul digital
și către tehnologiile moderne,
serigrafia încă rămâne de
actualitate pentru că există
aplicații care nu se pot realiza
digital și atunci este nevoie de
imprimare prin serigrafie. Pe
partea de serigrafie ne adresăm
în principal companiilor din
țară, e un serviciu destul
de complicat de oferit unei
firme din străinătate datorită
logisticii”. Serigrafia oferă o
rezistență ridicată a vopselelor

la frecare, zgâriere și raze UV,
garantând efecte speciale care
nu pot fi obținute prin alte
tehnici de imprimare. Antel
oferă servicii de imprimare prin
serigrafie în serii mici, mijlocii și
industriale de formate diverse
(50x70 cm, 46x64 cm). Potrivit
domnului Biro, comenzile mici
de serigrafie nu sunt rentabile
pentru clienți deoarece procesul
necesită pregătiri similare
celor pentru tiparul offset.
Titus Biro a adăugat: „Putem
realiza și o singură bucată, fără
probleme, dar la costuri destul
de mari. Serigrafia este ideală
pentru tiraje mari - de la 500
de imprimări în sus devine
rentabil acest procedeu. Putem
imprima pe o gamă foarte mare
de materiale. Ceea ce e important
este că noi realizăm imprimări
prin serigrafie doar pe suprafețe
plane. Există serigrafie și pe
suprafețe cilindrice sau curbate,
dar noi suntem specializați pe
partea de imprimare plană. Avem

echipamente semi-automate
și manuale, avem trei carusele
semi-automate în 6 culori, un
carusel în 10 culori și avem
o capacitate de producție de
aproximativ 8000 de imprimări
pe oră”.
Titus Biro îi invită pe cititorii
revistei la inovație și creativitate
pentru a putea profita de
posibilitățile și oportunitățile
serviciilor oferite de Antel:
„Cititorilor revistei Afaceri
Poligrafice le dorim multă
creativitate, care să includă și
serviciile pe care le oferim. Pe
lângă partea de serigrafie, tipar
offset și digital, mai avem și o
mașină de lăcuit selectiv UV cu
care putem înnobila printurile,
putem da un plus de valoare unui
print clasic de offset sau de tipar
digital, deci putem aduce ceva
în plus față de tiparul obișnuit.
Deci, multă creativitate și vă
așteptăm cu drag!”.
www.antelprint.ro

Xaar lansează un nou cap de imprimare
pentru tehnologia inkjet cu cerneluri
pe bază de apă
Xaar – producător de
tehnologie cu jet de cerneală - a
lansat noul său cap de imprimare,
Aquinox. Xaar își propune să
îmbunătățească astfel calitatea
imprimării și funcționarea
eficientă din punct de vedere
energetic pentru imprimantele
inkjet care utilizează cerneluri pe
bază de apă.
Aquinox face parte din
platforma ImagineX a Xaar și din
tehnologia aQ Power, care include
noi materiale compatibile cu apa,
capabile să facă față mai multor
niveluri de pH, precum și un nou
sistem care permite evacuarea
picăturilor și tehnologia TF de
recirculare a cernelii.
Conform celor de la Xaar,
Aquinox poate fi utilizat pentru
imprimarea pe textile sau pe
substraturi foarte absorbante.
Aparent, tehnologia contribuie la

o funcționare eficientă din punct
de vedere energetic.
John Mills, CEO Xaar, a
declarat: „După ce am colaborat
cu producători de top în
materie de cerneluri pe bază
de apă pentru a evalua riguros

și a îmbunătăți performanța
capetelor de imprimare, putem
declara că Xaar Aquinox permite
noi aplicații de imprimare, de la
textile și ceramică la ambalaje,
multe anterior nefiind posibile cu
tehnologia inkjet.”
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Escapismul experimental în interpretarea lui buzzart

Cele mai influente 11 trenduri
de design grafic în 2023
Dacă pe parcursul acestui an ne-am recuperat în urma pandemiei, iar
trendurile de design au favorizat nostalgia, familiarul, confortul și optimismul,
2023 păstrează o parte a acestui optimism care este însă afectat de creșterea
inflației, criza climatică și de războiul din Ucraina. Designerii răspund la aceste
circumstanțe în mai multe moduri. Unii înclină spre entuziasm și curiozitate
pentru ceea ce urmează, deoarece tehnologia îi inspiră să exploreze necunoscutul,
în timp ce alții reacționează la constrângeri cu sfidare prin stiluri care variază de
la dorința de evadare la inovație rebelă
Cristina Stancu
Un prim trend care se
anunță a fi important în
2023 este misticismul care, în
contextul designului grafic,
implică utilizarea iconografiei
specifice astrologiei și divinației,
imagistica incluzând simbolismul
popular, semnele zodiacale, ochii
atotvăzători din diferite culturi,
florile de lotus și geometria
sacră. Dintr-un punct de vedere
pur vizual există o blândețe
inerentă a acestor desene, ele
fiind construite cu linii subțiri

și curbe organice care par
ușoare și delicate. Culorile devin
liniștitoare atunci când sunt
atenuate. Iar imaginile cu luni,
stele și chipuri meditative evocă
o pace înălțătoare, o evadare din
preocupările pământești care
oferă speranță și alinare. Toate
aceste atribute sunt cele care
conferă trendului atracția sa de
masă: nu trebuie să crezi în cărțile
de tarot pentru a experimenta
seninătatea designurilor mistice.
2023 va oferi publicului și o
reinterpretare a risografiei –
tehnică de imprimare dezvoltată

la mijlocul anilor '80 de către
Riso Kagaku Corporation din
Japonia, companie care a creat
duplicatoarele (risografele).
Risografia a deschis calea
către fotocopierea și tipărirea
necostisitoare, în tiraje mari, prin
utilizarea culorilor desaturate,
cel mai adesea rezultând imagini
cu aspect granulat și stilizate
neintenționat prin duble
expuneri. În 2023, imprimarea
risografică va fi reimaginată
pentru grafica digitală și
abstractă. Texturile acesteia
adaugă profunzime și „zgomot”
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formelor minimaliste, iar acest
lucru îi va inspira pe mulți
designeri să creeze compoziții
suprarealiste și abstracte, cu
note vintage. Atunci când
sunt reprezentate personaje
reale, texturile și culorile sunt
combinate cu o serie de caricaturi
exagerate și trăsături simplificate,
transformând familiarul în
necunoscut. În cele din urmă,
această tendință estompează
granița dintre formele de bază și
procesele mecanice.
Designul anului viitor va
ilustra și renașterea punk-ului, o
contracultură rebelă cu rădăcini
în mișcarea artistică Dada din
anii ‘20. De atunci nu a dispărut
niciodată cu adevărat – s-a născut
la marginea societății și acolo
persistă, însă în 2023 vom asista
la o renaștere a atracției sale
de masă, deoarece oamenii vor
găsi motive suficiente pentru a
se revolta împotriva sistemelor
falimentare. Din punct de vedere
estetic, punk-ul tinde să fie
caracterizat de tehnici DIY, cum
ar fi scrisul mâzgălit, decupajele,
fonturile nepotrivite și colajele
haotice. Designul punk este o
respingere generală a opulenței,
nu se teme să fie dezordonat
pentru că viața este dezordonată,
iar publicul găsește alinare în
această onestitate. În plus, aceste
aranjamente dezordonate sunt
energice din punct de vedere
vizual – aproape că putem auzi
strigătul de frustrare în marginile
zimțate și în stropii de graffitti.
În 2023, mulți designeri vor
apela la arta liniară minimalistă
pentru a crea ilustrații pline de
umor – acesta este un stil retro

Design de Nadya Nadya
în stilul Acid Graphics

Psihedelicul spațial în interpretarea lui Sergey Goldshtain

ce recreează amintirea nostalgică
a desenului cu markere cu vârf
de pâslă. Simplitatea lui se
pretează la un stil caricatural,
motiv pentru care acest trend
se potrivește de minune pentru
proiecte mai vesele și relaxate.
Și pentru că aceste desene sunt
atât de minimaliste, ele pot face
față culorilor ultra-strălucitoare
fără a copleși privitorul. Pentru
a spori efectul retro, mulți
designeri asociază aceste ilustrații
cu fonturi de tip „bubble” de
epocă și caracteristici de design
care amintesc de reclamele din
revistele vechi, precum marginile
ovale și autocolantele în formă de
stea.
Suprarealismul va rămâne
întotdeauna o abordare de design
populară datorită noutății,
ciudățeniei și inventivității sale,
însă anul viitor suprarealismul
va primi o asociere neașteptată
cu tehnicile de aerografie din anii
'80, care vin cu filtre retro fine,
suprapuse peste imagini stranii
și fantastice. Astfel se produc
efecte translucide, diafane și
delicate care atenuează obișnuita
dezorientare pe care o evocă
suprarealismul, acoperind grafica
cu o ceață uniformă, de parcă
ne-am aminti imaginea dintr-un
vis rememorat pe jumătate. În
unele cazuri, estomparea culorilor
creează o strălucire blândă,
ceea ce face ca imaginea să pară
primitoare și transcendentă.
În ansamblu, suprarealismul
asociat cu tehnicile de aerografie
favorizează apropierea, ca și cum
ar sugera că straniul a devenit
acum obișnuit.
Tiparele sunt un element
de bază în designul grafic, fiind
utile pentru a oferi fundaluri

sau pentru a încadra conținutul,
iar natura este o sursă bogată
în tipare, deoarece amestecurile
de frunze, fructe și liane creează
compoziții la fel de pline de viață
ca o pădure. Dar în 2023, tiparele
din natură devin mai puțin
rafinate prin texturi aspre și colorit
discordant. Această tendință
reinterpretează temele familiare
ale naturii în desene neașteptate și
capricioase. De asemenea, respinge
precizia geometrică impusă prea
des de instrumentele de artă
vectorială, preferând în schimb
imperfecțiunile mâinii umane
tremurânde. Așadar acest trend
al motivelor botanice populare se
va exprima și prin texturi realizate
manual și prin valorificarea
imperfecțiunilor.
În 2022 am asistat la revenirea
în designul grafic a psihedelicului
anilor '60, care oferea escapism,
atrăgând privitorii în lumi colorate.
În 2023 trendul continuă acest
avânt, însă de data aceasta prin
revenirea psihedelicului spațial
al anilor '90. În timp ce stilul
psihedelic se inspiră adesea din
natură – există nori multicolori și
ciuperci care se topesc în multe
astfel de compoziții – psihedelicul
spațial este despre „căsătoria”
dintre viitor și trecut. Aceasta
include tehnici retro din anii
'90 precum tiparele Memphis
Design, stiluri specifice desenelor
animate și culori care amintesc
de rechizitele școlare de epocă.
Totodată îmbină teme futuriste
precum androizi și nave spațiale,
peisaje vaporwave, medii simulate
și neonuri cyberpunk. Cu aceste
ilustrații luminoase și pline de
imaginație, designerii din 2023 vor
privi cu optimism spre viitorul
tehnologic.
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Cu cât oamenii petrec mai
mult timp în spațiile online decât
în spațiile fizice, cu atât mai
puțin clare pot părea granițele
dintre cele două. Iar în 2023,
designerii grafici promit să
spulbere complet această graniță
prin prelucrarea ilustrațiilor
digitale și transformarea lor
în fotografii realiste. Deși
dimensiunea mixtă a fuziunii
dintre artificial și real poate
suna distopic, această tendință
se axează foarte mult pe bucurie
și fantezie – stropi de culoare
vibrantă și desene animate
zâmbitoare subliniază contrastul
dintre elementele disparate.
De asemenea, acest stil arată
lumea așa cum ne-am dori să
fie, un loc al descoperirilor și al
minunilor. Atunci când viața
pare uneori sumbră, puterea
imaginativă a artei este cea care
ne oferă evadare și ne amintește
că suntem capabili să creăm
magie, dacă ne punem mintea la
contribuție.
Stilul Acid Graphics,
denumit uneori Y2K grunge,
reprezintă următoarea etapă a
renașterii Y2K, care a început
anul trecut. Estetica Y2K este
inspirată de mijlocul anilor
'90 și începutul anilor 2000,
când internetul a devenit mai
popular. Acest stil este de obicei
destul de futurist și ușor retro
și se caracterizează prin texturi
sumbre, crom metalizat, rețele
fragmentate și forme amorfe.
Este un tip de nostalgie care
favorizează întunericul în
detrimentul amintirilor plăcute,
având în vedere că s-a născut
din subcultura gotică de la

Suprarealismul și tehnicile de aerografie
în interpretarea Ossobüko Studio

Design de Kamilla Oblakova
utilizând tipare din natură

sfârșitul anilor '90. Trendul
Acid Graphics se potrivește cu
stiluri precum brutalismul și
anti-designul, deoarece este
capricios și folosește adesea
reprezentări ale erorilor de
calculator, text aglomerat și
straturi dezordonate. Acest trend
prezintă o latură mai întunecată
a internetului, găsindu-și cea mai
bună expresie pe site-uri web,
coperți de album și postări pe
rețelele de socializare. Este un stil
care contemplă dacă viitorul artei
digitale va fi orientat mai mult
către computere decât către ochii
umani.
Dacă în 2022 escapismul
a devenit o temă dominantă
în designul grafic, creatorii
căutând să atragă privitorii
în lumi hipnotizante și pline
de imaginație, acest trend va
rămâne puternic și în 2023,
când escapismul va deveni
experimental. O mare parte
dintre aceste experimente se vor
inspira din recentele progrese
tehnologice, deoarece în 2022 am
asistat la apariția virală a artei
generate de inteligența artificială,
la promisiunea Metaversului și
la imaginile interstelare făcute
posibile de Telescopul spațial
James Webb. Designerii se inspiră
din toate aceste experimente

tehnologice și le îmbină
cu propria lor expertiză
creativă. Vom putea
urmări apariția unor
compoziții exploratorii
care pot fi percepute
drept ferestre către
psihicul digital. Această
formă de evadare are un
caracter întunecat și o
atmosferă capricioasă,
conținând peisaje
imposibile, care sunt
artificiale dar totuși
aventuroase din punct de
vedere conceptual.
În 2023 vom observa
și o preferință pentru
compozițiile complexe,
care spun o poveste
prin mijloace vizuale
deseori abstracte. Acest
trend se va exprima prin
ilustrații care cuprind mai
multe „scene” reunite într-una
singură: un personaj ar putea
face o fotografie, altul ar putea
vâsli într-o canoe și încă unul
ar putea escalada un munte
– toate fiind reprezentate în
aceeași compoziție. Deși aceste
desene sunt dense, ele sunt
adesea minimaliste din punct de
vedere stilistic, ceea ce permite
integrarea mai multor elemente
fără a epuiza privitorul. Deoarece
aceste scene tind să favorizeze
orientările peisagistice, ele devin
preferate pe header-ele site-urilor
web sau ca imagini recomandate
pentru articole de știri și bloguri.
Acest trend nu numai că menține
ochiul privitorului în mișcare
printr-o imagine captivantă, dar
întărește și ideea că trăim întrun spectru, într-o lume în care
se petrec mai multe povești în
același timp.
Trendurile de design grafic
din 2023 vor reprezenta un nou
capitol în evoluția artei. Fiind
un vehicul de comunicare în
masă, designul grafic este intim
legat de conștiința publică și
fiecare tendință oferă o cale de
exprimare creativă a provocărilor
cu care se confruntă oamenii.
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Cauzele
scăderii
IQ-ului
noilor
generații
(I)
(În 2023 vom publica acest tip de articol – out of the box - doar în ediția tipărită a revistei,
deci nu va mai fi publicat nici în Revista Digitală și nici în platforma Afaceri Poligrafice)
În prezent, un adolescent în vârstă de 14 ani are capacitatea cognitivă a unui copil de 10 ani
născut înainte de 1975. Studiile psihometrice la nivel mondial indică scăderea coeficientului
intelectual (IQ) începând cu anul 2000, fapt care reprezintă o nouă amenințare asupra
viitorului speciei umane, dat fiind că IQ-ul determină viitorul științei, cultura și capacitatea de
a înțelege lumea
Tudor Atanasiu
Această regresie aduce cu sine
simptome precum pierderea vocabularului și dificultățile de memorare.
Realitatea prezentului ne amintește
de filmul „ Idiocracy” din 2007, care
vorbește despre un cuplu cu IQ remarcabil care se hotărăște prea târziu
să se reproducă din cauza carierei,
în timp ce familiile considerate a fi
cazuri sociale nu au această problemă și dau naștere unei societăți
caracterizate de defecte ereditare.
Se naște astfel o societate idiotizată
unde obezitatea este o normalitate, oamenii consumă doar băuturi
dulci, pornografia devine o cultură
și deciziile politice sunt inutile sau
fatale. Revenind la realitatea noastră,
problema scăderii fertilității în țările
bogate afectează de mult toate clasele
sociale. Deși existența unui marker
de diferență genotipică ( inteligență
moștenită) nu a fost demonstrată
definitiv, inteligența fenotipică sau
inteligența dobândită este măsurabilă. Aceasta din urmă a explodat
odată cu îmbunătățirile notabile ale
calității vieții, începând de la revoluția industrială. Potrivit economistului neozeelandez James Flynn
(1934-2020), această creștere continuă
a coeficientului intelectual a fost

determinată de securitatea alimentară, accesul la educație și climatului general favorabil dezvoltării cognitive.
Dar secolul 21 marchează un regres în
ceea ce privește dezvoltarea inteligenței umane. Un studiu din Danemarca
înregistrează IQ-ul unui eșantion de
participanți încă din 1959, cercetătorii
observând o creștere a coeficientului
intelectual de trei puncte pe deceniu
în perioada 1959-1989, prima regresie
având loc între 1989-1998, care practic
a înjumătățit progresia la +1,6 puncte.
Începând cu 1998, declinul a crescut
la -2,7 pe deceniu, ceea ce demonstrează că societățile prospere încep să
involueze.
Cauzele acestui proces sunt multiple, printre ele fiind dovedit rolul
perturbatorilor endocrini: prezența
metalelor grele din alimente și aerul
poluat care poate provoca boli ale
creierului. În plus, potrivit diferitelor cercetări, societățile bogate au
construit tipare de comportament
bazate pe întârzierea intrării în
viața adultă și prelungirea timpului
„ copilăriei”, ceea ce a produs o formă
structurală de întârziere la maturizare și deci intelectuală. În plus, cercetătorii observă că declinul inteligenței
umane se desfășoară concomitent cu
transferul abilităților sale către inteligența mașinii. Izolarea oamenilor în

2020 a marcat dezvoltarea inteligenței artificiale – izolarea a fost un moment în care operațiile mentale care
erau încă în sarcina oamenilor le-au
fost luate. Spre exemplu, funcția
spațializării este moartă. Un studiu
al Colegiului Universității din Londra
(UCL), publicat de Nature Communications pe 21 martie 2017, demonstrează că GPS-ul „ oprește anumite părți
ale creierului”. Expertul în tehnologia
informației Nicholas Carr enumeră
în cartea sa „ The Shallows: What the
Internet Is Doing to Our Brains” (Norton & Company Publishing, 2020)
efectele internetului asupra creierului: efectul hipnotic al canalelor de
streaming care creează dependență,
confuzia dintre ficțiune și realitate,
scăderea capacității de concentrare
în lectură etc. Drept urmare, propagarea tehnologiei la un asemenea
grad creează cicatrici evolutive. Ar
fi fost de așteptat ca elevii din țările
emergente - mai puțin expuși la consumul de tehnologie - să reprezinte
un rezervor de creiere nedeteriorate,
însă un raport din februarie 2021 al
Băncii Mondiale arăta că pandemia
de Covid-19 și măsurile iresponsabile
declanșate de aceasta „ au dezarmat
securitatea economică, sanitară și
alimentară, împingând 150 milioane
de persoane la sărăcie extremă”.
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Un raport al aceleiași organizații
avertiza că din cauza carențelor în
procesele de învățare și a creșterii
abandonului școlar, această generație
de elevi va pierde un miliard de euro
din venituri, mai mult sau mai puțin
10% din PIB-ul global, cu riscul de a
crește potențial sărăcia cu 63%.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepreședintele Băncii Mondiale pentru
spațiul Americii Latine, a declarat
pe 3 iunie că educația din America Latină trece printr-o criză fără
precedent: următoarea generație „va
fi mai puțin productivă și va avea
mai puține oportunități”. În medie, în
America Latină copiii au pierdut 1,8
ani de școlarizare, potrivit UNESCO.
În unele țări precum Panama, unde
școala a fost închisă din martie 2020
până în 2022, peste 20% dintre elevi
au abandonat definitiv școala, ceea ce
amenință să producă sute de milioane de noi săraci. Realitatea a fost
înrăutățită în ultimele două decenii
de faptul că hormonii sunt administrați în mod legal copiilor la pubertate
sau pre-puberilor pentru a normaliza posibila disforie de gen, într-un
context în care efectele cauzate de
perturbatorii endocrini fac obiectul
unei abundente literaturi științifice.
La toate acestea se adaugă legalizarea
și consumul de canabis, care poate
provoca leziuni iremediabile ale
creierului. În plus, anularea culturii
și umilirea gânditorilor divergenți
este de același ordin cu violența. De
exemplu în Liban în 2019, înainte de
izolare, milioane de tineri au ieșit în
stradă pentru a protesta împotriva
guvernului, deoarece statul dorea să
impună o plată de 20 de cenți pentru
utilizarea WhatsApp. Niciodată în
istoria Libanului nu au avut loc astfel
de proteste. Potrivit unui studiu al
publicației „France Soir”, „Până în 2050
IQ-ul mediu global va fi în jur de 80.
Nu va trebui să așteptăm ca în filmul
lui Mike Judge - Idiocracy - anul 2505
pentru a face din această ficțiune o
realitate. Raportat la secolul al XX-lea,
IQ-ul 80 ar fi o formă ușoară de retard
mintal”.
Toate aceste evoluții îngrijorătoare pot semăna cu o formă de genocid
în masă, iar în această privință ar fi
bine să uităm de Hitler și de Stalin,
care au fost niște amatori în comparaţie cu evreul Richard Coudenhove
Kalergi (1894-1972). Acesta a fondat
în 1922 mișcarea „ Pan-Europeană” de
la Viena pentru crearea Noii Ordini
Mondiale, bazată pe națiuni fede-

rale conduse de SUA – integrarea
europeană reprezenta primul pas în
crearea Guvernului mondial. Kalergi
a fost susținut de politicienii vremii
și finanțat de bănci, mass-media și
serviciile secrete americane. Tot el a
fost și autorul Uniunii Europene și
cel care a propus „ Oda Bucuriei” din
Simfonia a IX-a a lui Beethoven ca
imn al Europei unite. După cel de-al
Doilea Război Mondial, ideologia
rasistă anti-europeană a fost susținută inclusiv de către Winston Churchill
și B’nai B’rith – agenția evreiască de
sprijin internațional pentru interesele
politice evreiești. Potrivit lui Kalergi,
„ Omul viitorului va fi de rasă mixtă.
Rasele și clasele de astăzi vor dispărea treptat ca urmare a eliminării
spațiului și timpului. Rasa eurasiatică-negroidă va fi rasa viitorului,
similară ca aspect vechilor egipteni și
va înlocui diversitatea popoarelor și
diversitatea indivizilor. Ne-am propus
să transformăm europenii într-o rasă
metisă”. Kalergi este necunoscut atât
istoricilor cât și opiniei publice, însă el
este practic „ tatăl” multiculturalismului bazat pe impunerea creării speciei
metise – subumane în concepția lui –
care datorită caracteristicilor psihologice majoritar negative, garantează
toleranţa şi acceptarea „ rasei nobile”
în vârful ierarhiei.
Raportul „ Population Division”
(Divizarea populaţiei) publicat în
ianuarie 2000 de către Naţiunile
Unite la New York, reiterează ideea
amestecării raselor așa cum a fost ea
concepută de Kalergi: „ Emigrări la
schimb: o soluţie pentru populaţiile
în declin şi îmbătrânite. Europa ar
avea nevoie de 159 de milioane de
imigraţi până în 2025”. În cartea sa „
Praktischer Idealismus” (Idealismul
practic), Kalergi declară că oamenii
viitoarelor „ State Unite ale Europei”
vor fi o specie de sub-oameni, un
produs al raselor europene, negroide
și asiatice, amestecarea popoarelor
fiind necesară pentru crearea unei
turme multietnice fără calitate, fără
valori, uşor de dominat şi de manipulat de elita conducătoare. Planul
lui Kalergi presupunea în primul
rând eliminarea democrației statelor
Europei Unite, care nu vor mai avea
putere de decizie pe plan național,
după care amestecarea raselor va face
posibilă înlocuirea rasei albe cu rasa
metisă, mai ușor de dominat de elita
conducătoare – rasa pură a albilor.
Următoarea etapă a planului său
era eliminarea principiului egalității

tuturor în fața legii și evitarea oricărei
critici la adresa minorităților. Potrivit
lui Kalergi, metișii sunt caracterizați
astfel: subumani, subspecii, cruzi, infideli, uşor de dominat şi de manipulat.
Deși scriitorul nu menționează că
ideile sale sunt principii directoare ale
UE, putem observa că au fost preluate
cu exactitate.
În prezent, Coudenhove-Kalergi
este recunoscut drept partizan
al Europei Unite și inițiator al
Consiliului Europei, ceea ce a făcut
posibilă crearea unui premiu
în numele lui pentru serviciile
prestate în politica europeană:
Premiul European „Coudenhove
Kalergi” – acordat o dată la doi
ani unui european care a excelat
în promovarea planului criminal.
Printre premianţi se află Angela
Merkel și Herman Van Rompuy.
Națiunile Unite recomandă
acceptarea a milioane de imigranți
pentru a ajuta la creșterea natalității
scăzute din UE, însă oare de ce
românii, bulgarii, polonezii, sârbii
și alte rase albe nu sunt primiți cu
brațele deschise? Spre exemplu,
Angela Merkel a declarat că
Germania va primi până în anul
2050 milioane de imigranţi arabi.
Singurul scop al amestecării raselor
este anihilarea identității popoarelor,
care astfel devin o masă de indivizi
fără coeziune etnică, istorică și
culturală. UE promovează prin toate
canalele renunțarea la origini și
identitate națională, dar și faptul că „
rasismul” este greșit, totul pentru a ne
transforma pe toți în consumatori cu
IQ foarte redus și extrem de ușor de
„controlat”.
G. Brock Chisholm, fostul director
al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), demonstrează că planul lui Kalergi este foarte aproape de îndeplinire
atunci când afirmă: „ Ceea ce oriunde
în lume ar trebui să se aplice este
nelimitarea naşterilor şi a căsătoriilor
mixte şi aceasta cu scopul de a crea o
singură rasă, într-o lume unică, care să
depindă de o autoritate centrală”.
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Parteneriatul Geko-Brother
plasează imprimarea
textilelor la un nou nivel

Brother International – lider mondial în producția de mașini de cusut industriale și
echipamente de imprimare direct pe textile – a fost prezent la expoziția Print&Sign
2022 din București (4-7 octombrie, Romexpo) prin intermediul reprezentantului său
Gerald Kohn, manager de vânzări în cadrul Brother International Germania, filială
care gestionează piețele din regiunea EMEA – Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
Echipamentele de imprimare digitală Brother sunt disponibile în România și Bulgaria
prin parteneriatul producătorului japonez cu distribuitorul român Geko
Mircea Aprofirei
Brother a fost înființat în
1908 ca afacere dedicată reparării
mașinilor de cusut. În 1934 a urmat
înființarea companiei Nippon
Sewing Machine Manufacturing
Co., un predecesor al Brother
Industries. Pentru a rezolva
problemele mașinilor de cusut de
fabricație străină - foarte populare
la acea vreme, dar care se defectau
frecvent - fondatorii Brother s-au
folosit de cunoștințele dobândite
prin activitatea lor pentru a
dezvolta o mașină de cusut

specializată pe producția de pălării
de paie, care a fost bine primită
pentru că nu se defecta ușor.
Astfel, încă de la înființarea sa în
1908, Brother a căutat să aducă o
contribuție pozitivă societății. În
ceea ce privește sustenabilitatea,
Grupul Brother are ca obiectiv
reducerea la minimum a
emisiilor de CO2 din întregul lanț
valoric și obținerea neutralității
emisiilor de dioxid de carbon în
toate operațiunile până în 2050.
Începând exportul de mașini de
cusut pentru uz casnic în 1947,
grupul Brother și-a desfășurat

activitatea la nivel global timp
de peste 70 de ani. În prezent,
Brother dispune de unități de
producție, dezvoltare și de vânzări
în peste 40 de țări și regiuni, având
aproximativ 41.215 angajați în
cadrul grupului. Pătrunderea
în domeniul tehnologiei de
imprimare digitală direct pe textile
este relativ nouă pentru Brother debutând în urmă cu aproximativ
10-15 ani, a devenit însă rapid
unul dintre cele mai profitabile
segmente pentru companie.
Gerald Kohn s-a declarat plăcut
surprins de numărul mare al
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clienților din România și Bulgaria
care au vizitat standul Geko din
cadrul Print&Sign 2022 și ne-a
oferit mai multe informații despre
parteneriatul de succes dintre
Brother și distribuitorul român:
„Am început parteneriatul cu Geko
în urmă cu 7-8 ani, în 2014-2015.
La acea vreme piața nu era foarte
bine dezvoltată, însă Lazăr Panov,
managerul general al Geko, este
un expert în acest domeniu și ne
sprijină în dezvoltarea acestui
segment. Geko este responsabil
pentru piața din România și
Bulgaria și reprezintă Brother
cu foarte mult succes”. În același
timp, reprezentantul Brother a
adăugat că a fost plăcut surprins
și de evoluția pieței românești,
în comparație cu multe alte
piețe din Uniunea Europeană,
precum Polonia, Germania
sau țările scandinave: „Cu toții
trecem printr-o perioadă plină de
provocări. În România, mulțumită
lui Lazăr Panov, totul decurge
excelent. Piața din România se
dezvoltă foarte bine pe segmentul
de imprimare digitală și vedem

perspective frumoase pentru
vânzările în România”.
În ceea ce privește planurile de

Gerald Kohn, manager vânzări, Brother

viitor ale Brother International
în materie de noi lansări de
echipamente, producătorul japonez
se va îndrepta în anii următori
către dezvoltarea tehnologiei de
imprimare industrială: „Viziunea
noastră este că imprimarea
industrială pe formate mari va
deveni foarte profitabilă în viitor.
Brother pregătește noi produse
interesante pe aceste segmente,
care vor fi lansate începând
cu anul 2023. Brother este o
companie conservatoare, care nu
se lansează rapid în noi direcții ale
afacerii. Evoluțiile companiei vor
fi deci realizate după analizarea
posibilităților și cu dorința de a
anticipa tendințele viitoare”.
Geko – dealer autorizat
Brother International în România
– vă invită să îi contactați pe
consultanții săi pentru mai multe
informații despre imprimantele
DTG de la Brother și pentru a
afla cele mai noi oportunități de
afaceri oferite de echipamentele
producătorului japonez pe piața
românească.
www.geko.ro
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Istoria felicitărilor de Crăciun

Oamenii își trimit felicitări de Crăciun de sute de ani, iar expresia „Crăciun fericit”
a fost consemnată pentru prima dată într-o scrisoare trimisă cu ocazia acestei
sărbători în 1534. Prima felicitare de Crăciun i-ar fi fost oferită regelui James I
al Angliei în 1611 și semăna mai degrabă cu un manuscris ornamental de mari
dimensiuni decât cu o felicitare. Manuscrisul avea dimensiunile de 84x60 cm, era pliat
probabil pentru a fi mai ușor de transportat, avea imaginea unui trandafir în centru,
iar în interiorul și în jurul trandafirului era scris un mesaj de Crăciun și Anul Nou
pentru rege și fiul său. De asemenea, manuscrisul conținea patru poezii și un cântec.
Simona Cusă
Obiceiul de a trimite felicitări
de Crăciun, așa cum le cunoaștem
astăzi, a fost inițiat în Marea
Britanie în 1843 de Sir Henry
Cole. Acesta era un angajat al
Guvernului care a contribuit la
înființarea noului „Public Record
Office“, numit în prezent Oficiu
Poștal. Sir Henry a creat prima
felicitare împreună cu prietenul
său John Horsley, care era artist
– aceasta s-a vândut la prețul de 1
șiling bucata, echivalentul a doar

5 pence sau 8 cenți de astăzi, însă
suma valora mult mai mult la
acea vreme. Felicitarea era pliată
pentru a conține 3 imagini: cele
două exterioare ilustrau oameni
care se îngrijeau de cei săraci, pe
când în panoul central era ilustrată
o familie care lua o masă bogată
de Crăciun – unora nu le-a plăcut
această felicitare pentru că ilustra
și un copil căruia i se oferea un
pahar cu vin. Felicitarea a fost
vândută în aproximativ 1000 de
exemplare, care sunt foarte rare
în prezent și se vând cu mii de

lire sterline bucata. Felicitările
originale au fost promovate cu
sloganele „Tocmai a fost publicată
o Carte cu Felicitări de Crăciun“
sau „O imagine emblematică a
vechii festivități englezești pentru
a perpetua amintirile între prieteni
dragi”.
Primul serviciu poștal pe care și
oamenii obișnuiți îl puteau folosi a
fost lansat în 1840, când au început
primele livrări poștale publice
„Penny Post” – Sir Henry Cole a
contribuit și el la lansarea acestui
serviciu. Până în acel moment
(continuare la pag. 22)
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doar persoanele foarte înstărite își
puteau permite să trimită ceva prin
poștă. Deoarece se construiau noi
căi ferate, Poșta putea transporta
mult mai multă corespondență
decât cu o trăsură trasă de cai,
așa cum făcuse până atunci. De
asemenea, trenurile puteau merge
mult mai repede - acesta a fost un
alt motiv pentru care felicitările au
devenit și mai populare în Regatul
Unit. În plus, felicitările puteau fi
trimise într-un plic nesigilat pentru
o jumătate de penny – jumătate din
prețul unei scrisori obișnuite. Pe
măsură ce metodele de tipărire s-au
îmbunătățit, felicitările de Crăciun
au devenit tot mai populare și
au fost produse în tiraje mari
începând din anii 1860. O felicitare
gravată de artistul William
Egley, care a ilustrat unele dintre
cărțile lui Charles Dickens, este
expusă la British Museum. Până
la începutul anilor 1900, obiceiul
s-a răspândit în toată Europa și
a devenit deosebit de popular
în Germania. Primele felicitări
includeau de obicei imagini cu
scena Nașterii Domnului, însă la
sfârșitul epocii victoriene a devenit
popular măcăleandrul, o pasăre
des întâlnită în Marea Britanie. Și
scenele cu zăpadă erau destul de
populare, pentru că le aminteau
oamenilor de iarna foarte grea din
1836.
Felicitările de Crăciun au apărut
în Statele Unite ale Americii la
sfârșitul anilor 1840, însă erau
foarte scumpe și majoritatea
oamenilor nu și le puteau permite.

În 1875, Louis Prang - un tipograf
de origine germană - a început
să producă în masă felicitări,
astfel încât mai mulți oameni să
își poată permite să le cumpere.
Primele felicitări ale domnului
Prang ilustrau flori, plante și copii.
În 1915, John C. Hall și doi dintre
frații săi au creat „Hallmark Cards“,
care a rămas până astăzi unul
dintre cei mai mari producători
de felicitări. Prima felicitare de
Crăciun „personalizată“ a fost
trimisă în 1891 de către Annie
Oakley, celebra femeie trăgător
de elită și star al spectacolului de
vodevil „Buffalo Bill’s Wild West“.
Aceasta se afla în Glasgow, Scoția,
în perioada Crăciunului din 1891
și a trimis felicitări prietenilor și
familiei sale din SUA în care apărea
o fotografie a sa. Se pare că Oakley
a conceput singură felicitările,
care au fost tipărite de o tipografie
locală. În anii 1910 și 1920,
felicitările confecționate
artizanal au devenit
populare. Acestea
aveau adesea forme
neobișnuite, includeau
elemente precum folii și
panglici și erau de obicei
prea fragile pentru a
fi trimise prin poștă,
așa că erau dăruite în
persoană.
În zilele noastre,
felicitările devin tot
mai complexe și includ
mesaje amuzante,
peisaje de iarnă, Moș
Crăciuni sau scene
romantice ale vieții din

vremurile trecute. Organizațiile de
caritate își vând adesea propriile
felicitări de Crăciun pentru a
strânge bani în această perioadă.
Ele strâng bani și cu ajutorul
autocolantelor folosite pentru a
sigila plicurile felicitărilor. Acest
obicei a fost început în Danemarca
în jurul anului 1900 de către un
lucrător poștal care s-a gândit că
ar fi o modalitate bună pentru
organizațiile caritabile de a strânge
bani, precum și de a face felicitările
mai decorative. Ideea a fost un
mare succes: peste patru milioane
de exemplare au fost vândute în
primul an. Suedia și Norvegia au
adoptat la rândul lor acest obicei,
care mai apoi s-a răspândit în toată
Europa și în America.
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Avertismente extraterestre
prin comunicare vizuală
și mesaje radio

(În 2023 vom publica acest tip de articol – out of the box - doar în ediția tipărită a revistei,
deci nu va mai fi publicat nici în Revista Digitală și nici în platforma Afaceri Poligrafice )
Ar fi o glumă să ne dorim ca prin Afaceri Poligrafice să asigurăm sprijin nișei activităților
comunicării vizuale fără să ne preocupe subiecte esențiale vieții persoanelor, deci implicit a
celor din domeniu. De-a lungul istoriei umane, presupuse civilizații extraterestre au transmis
omenirii mesaje vizuale și radio cu semnificații și implicații profunde, de care poate depinde
chiar soarta planetei așa cum este descris în al treilea mesaj pentru omenire care este
prezentat în finalul acestui material
Tudor Atanasiu
Deși fenomenul Chilbolton și
cele asemănătoare lui sunt de obicei
etichetate a fi de domeniul paranormalului, prin articolul de față vom
analiza principalele argumente
care sprijină ipoteza potrivit căreia
omenirea primește avertismente
din partea extratereștrilor printr-o metodă foarte interesantă de
comunicare vizuală – cercuri, tipare
geometrice, pictograme complexe ce
apar mai ales în lanuri, un veritabil
fenomen internațional aproape
unanim „ocolit” de către mass-media.
Dat fiind că sunt semnalate anual
zeci de astfel de reprezentări vizuale
în diverse țări, aceste desene uriașe și

inedite care au invadat mediul online
ridică semne de întrebare oamenilor
din întreaga lume – au ele oare o
semnificație mai profundă și un scop
precis? Istoria atestată în diverse documente de epocă a acestor cercuri
misterioase începe încă din secolul
al XVII-lea, mai ales pe teritoriul de
astăzi al Marii Britanii. Englezii nu
au putut explica apariția lor, astfel
că reprezentările vizuale din lanuri
au fost considerate creații ale unor
entități supranaturale. Abia după
1970 fenomenul a căpătat o amploare
uriașă dat fiind că reprezentări de
acest fel au început să fie descoperite
în peste 50 de țări, iar până în prezent au fost documentate foto-video
un număr de peste 10 000 de „cer-

curi”. În engleză aceste reprezentări
poartă numele de „crop circles”, adică
„cercurile din lanuri”, însă mult mai
corectă este folosirea sintagmei de
„pictograme din lanuri” deoarece nu
toate reprezentările vizuale de acest
gen au formă de cerc. Din contră, ele
sunt armonioase, foarte complexe
și de mari dimensiuni iar privitorii
specializați ar putea trage concluzia
că o bună parte dintre pictograme
încorporează elemente de fizică, matematică sau astronomie. Cu toate
acestea, varianta acceptată de către
autorități cu privire la originea lor
este aceea că sunt create de diferite
grupări care vor să atragă atenția și
caută senzaționalul, deși în mod paradoxal preferă să rămână anonime.
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Varianta oficială mai include și teoria
potrivit căreia pictogramele care nu
au fost create de către oameni pot
fi explicate prin diferite fenomene
meteorologice. Un lucru este cert:
începând cu anul 1999, guvernul britanic a interzis piloților civili să îi mai
ajute pe cei care doreau să studieze
aceste apariții în lanuri, amenințându-i cu revocarea licenței de zbor
– tocmai de aceea cercetătorii acestui
fenomen sunt obligați să utilizeze în
acest scop doar elicoptere comerciale
foarte scumpe.
În ciuda măsurilor de acest tip, au
fost deja publicate rezultatele unor
cercetări pe acest subiect, care arată
că pictogramele dețin anumite atribute inexplicabile: formele geometrice foarte precis trasate, lipsa urmelor
de pași în apropierea reprezentărilor,
lipsa actelor de vandalism pe domeniile fermelor. Totodată, pictogramele
autentice sunt de obicei realizate
nu prin ruperea tulpinilor, ci prin
îndoirea lor la 2-3 centimetri față de
sol. Drept urmare plantele nu sunt
afectate, putând fi în cele din urmă
recoltate, lucru surprinzător în cazul
culturilor de porumb sau rapiță care
se rup mai ușor. Foarte des tulpinile
sunt răsucite sau chiar împletite între
ele pentru a construi o formă de spirală, chiar și în straturi suprapuse, un
fenomen de torsiune care îi uimește
pe biologi și care este aproape imposibil de reprodus fără ruperea plantelor. O bună parte a cercetătorilor
consideră că singurul fenomen ce ar
putea explica măcar parțial formarea
acestor pictograme ar fi apariția unor
explozii scurte de căldură puternică
care ar înmuia tulpinile. O altă variantă probată prin teste de laborator a
demonstrat că efectul poate fi recreat
parțial prin infrasunete cu frecvența
mai mică de 20 Hz.

Analizarea diferitelor modele ale
pictogramelor arată folosirea progresiei matematice cunoscute drept „șirul lui Fibonacci”, o secvență de cifre
unde fiecare număr este suma celor
două numere care îl precedă – aceasta
este considerată o expresie matematică a legii de dezvoltare a lumii biologice. Alte pictograme sunt adevărate
reprezentări vizuale ale fractalilor,
expresii matematice complexe ce
pot fi transpuse în imagini grafice
prin operații computerizate – drept
urmare ele sunt greu de reprodus cu
precizie într-un lan de cereale. Prima
pictogramă a unui fractal a fost descoperită într-un lan pe data de 13 august 1991, lângă prestigioasa universitate Cambridge din Marea Britanie,
acolo unde a predat chiar matematicianul care a descoperit ecuațiile
fractalice – Benoît Mandelbrot. În
plus, potrivit împătimiților acestui
subiect, pictogramele din lanuri apar
mai ales la intersecția așa-numitelor
linii energetice principale, parte a
câmpului magnetic al Pământului –
acestea ar fi echivalente meridianelor
energetice ale corpului uman care
stau la baza acupuncturii. Tocmai
de aceea o bună parte dintre cei care
studiază fenomenul sunt de părere că
pictogramele sunt și un tip de terapie
energetică planetară, necesară pentru
contracararea efectelor distructive
ale prezenței și dezvoltării speciei
umane pe Pământ, pictogramele fiind
deci responsabile pentru restabilirea
echilibrului ecosistemului.
Pictogramele din lanuri sunt
considerate de către cercetătorii
fenomenului și adevărate purtătoare
de mesaje destinate umanității, referitoare la transformările suferite de
planeta Pământ. Rolurile mesajelor?
Declanșarea unei „treziri” a conștiinței colective sau avertizarea cu privire

la evenimente viitoare. Este interesant că în cazul în care mesajele nu
sunt înțelese, uneori pictogramele se
repetă sau sunt ulterior detaliate. În
data de 15 iulie 2008 a fost descoperită
o pictogramă remarcabilă la Avebury
Manor, în Marea Britanie, în apropierea unui complex asemănător celui
de la Stonehenge. Reprezentarea
ilustra geometric pozițiile planetelor
sistemului solar, așa cum urmau
să fie la data de 21 decembrie 2012.
Fermierul care deținea terenul a fost
foarte nemulțumit de intruziunea pe
proprietatea sa, așa că a distrus rapid
pictograma prin trasarea cu tractorul
a trei linii peste diagramă. Creatorii
cercurilor din lanuri au revenit la
pictograma aproape distrusă, au
modificat-o și i-au adăugat și o a
doua pictogramă, chiar lângă prima.
Potrivit cercetătorilor, diagramele
sugerau transformările fundamentale ale lumii biologice de pe Pământ
care vor fi început după data de 21
decembrie 2012. La fel de interesante sunt și pictogramele apărute în
curtea observatorului astronomic
militar din Chilbolton – cel mai mare
radiotelescop din Marea Britanie. În
acest din urmă caz, zona în care au
apărut reprezentările vizuale este
proprietate militară guvernamentală
și este supravegheată 24/7 prin satelit,
cu ajutorul camerelor video cu infraroșu dar și securizată de gardieni. În
lanurile de grâu din spatele instalației
militare au apărut în 2001 două reprezentări realizate după același procedeu de culcare a spicelor. Pe 14 august
apărea prima astfel de pictogramă
care ilustra un chip umanoid uriaș
(160x180 mp) – aceasta se diferenția
de celelalte prin faptul că era realizată printr-o serie de puncte și linii,
asemănătoare imprimării digitale
a unei imagini pe hârtie, amintind
în același timp și de pixeli. Cercetătorul și scriitorul Wayne Herschel a
venit cu o interpretare interesantă:
chipul ar semăna cu cel al marelui
sfinx egiptean de pe platoul Giza.
Peste cinci zile de la prima apariție, în
curtea observatorului a apărut o altă
reprezentare uriașă pe o suprafață de
28 000, respectiv 17 000 mp, totul în
numai câteva zile și nopți ploioase.
În cele din urmă s-a ajuns la o
concluzie uimitoare: a doua pictogramă era răspunsul la o întrebare
formulată în 1974 de către Frank
Drake și celebrul astrofizician Carl
Sagan, transmisă în spațiu printr-un
radiotelescop. Mesajul lui Sagan era
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compus în cod binar și a fost trimis
cu ajutorul NASA prin telescopul
Arecibo din Puerto Rico către o aglomerație de stele aflată la mii de ani
lumină – mesajul includea informații despre ființele umane și despre
planeta Pământ. Cercetătorii care au
analizat presupusul răspuns au observat că mesajul extraterestru era o
reproducere a mesajului lui Sagan, cu
diferențe substanțiale: siliciul apărea
ca element predominant în formele
de viață, spre deosebire de carbonul
care definește viața pe Terra. Mesajul
includea că presupușii extratereștri
au o secvență în plus în ADN, au o
înălțime medie de 1,2 m, locuiesc pe a
treia, a patra și a cincea planetă din
sistemul lor solar, având totodată o
populație de circa 21 de miliarde de
locuitori. Potrivit împătimiților acestui domeniu, complexitatea mesajului și a modului misterios în care a
apărut elimină suspiciunile conform
cărora pictogramele au creatori
umani. Pe 19 august 2002 a apărut în
aceeași zonă un alt desen uriaș care
prezenta în mod asemănător imaginea unei ființe cu trăsături umane,
ținând în mână un disc inscripționat
în cod binar. Informaticianul Paul
Vigay a fost cel care a descifrat în cele
din urmă mesajul posibil extraterestru – acesta era codat ASCII pe 8 biți
(codul folosit pentru reprezentarea
literelor şi cifrelor în computer), în
limba engleză. Mesajul era următorul: „Aveți grijă la purtătorii de daruri
false și promisiuni încălcate. Multă
durere, dar încă mai este timp. Există
bunătate în lume, noi ne opunem
înșelăciunii. Mesaj încheiat”.
Aceste avertismente au venit
însă și sub alte forme. În 1929, în
Europa de Vest mulți radioamatori
au surprins o transmisie radio foarte
ciudată, realizată în 4 limbi – engleză,
rusă, spaniolă și chineză – de către
cineva pe nume Nicomo, care s-a prezentat drept trimis al unor civilizații
extraterestre. Timp de 2 ore în fiecare
limbă acesta a citit un text care a
intrat în istoria UFO-logiei drept „Al
treilea mesaj către echipa de observatori a coaliției umanității”. În mesajul
său, Nicomo a atins subiecte pe care
oamenii de știință de atunci le știau
doar în termeni generali – de exemplu, știa despre teoria universului în
expansiune, care tocmai fusese propusă în 1929 și despre care a afirmat
că este incorectă și a prezis că în anii
2000 va izbucni un război mondial pe
Pământ. Nicomo a afirmat că acesta

nu este primul apel al extratereștrilor
către pământeni. Primul a avut loc
în anul 576 î.Hr. și a fost adresat locuitorilor celui mai mare oraș din acea
vreme, Apuratapura. Al doilea mesaj
a fost transmis cu 1287 de ani mai
târziu, în anul 711 d.Hr. și se adresa
populației continentului american ai
cărui locuitori aveau - conform celui
de-al treilea mesaj - cel mai înalt nivel
de dezvoltare la acea vreme și erau
distribuiți în orașul Quetzalcoatl. Al
treilea mesaj pentru omenire conține
în principal informații de cosmologie,
abordează diverse probleme referitoare la universul nostru și analizează multe presupuneri incorecte
în teoriile omenirii despre structura
universului. Potrivit mesajului
presupus extraterestru, înaintea
oamenilor moderni au existat mai
multe rase care au trăit pe Pământ,
dar în procesul de interacțiune între
ele, rasele mai violente au început să
își distrugă vecinii foarte dezvoltați
din punct de vedere tehnologic și moral. Acest lucru a durat până când cea
mai subdezvoltată spiritual și mental
și cea mai crudă rasă le-a distrus
pe celelalte și a început să domine
planeta Pământ – oamenii moderni
sunt „strănepoții” ei. Din cauza primitivității și minții lor înguste, oamenii
moderni nu vor permite niciodată să
apară o nouă rasă decât dacă încep
să se dezvolte spiritual și mental și să
creeze condiții pentru apariția unei
noi civilizații, cealaltă variantă fiind
autodistrugerea umanității.
Tema principală a mesajului
a fost următoarea: Nicomo îi îndeamnă pe pământeni să se alăture
coaliției galactice, care numără deja
220 000 de civilizații inteligente, iar
acest lucru trebuie făcut cât mai curând posibil. Această urgență a fost
cauzată, potrivit lui Nicomo, de un
ciclon gravitațional care s-a apropiat
de Pământ și care l-ar putea distru-

ge în lipsa ajutorului coaliției. Prin
urmare, pământenii au doar 65.000
de ani să se gândească la propunere. Însă un acord între omenire și
coaliție poate fi realizat numai după
eliminarea obiceiurilor războinice
ale omenirii. Coaliția este sceptică
în privința umanității și din alte
două motive: atitudinea noastră față
de tehnologie și teama de moartea
individului. Potrivit lui Nicomo, deși
dezvoltarea tehnologiei este benefică
în sine, civilizațiile extraterestre sunt
alarmate de tendința omenirii de a
fetișiza tehnolgia și de a-i atribui un
rol atât de mare încât riscă să devină
principala caracteristică a civilizației umane. Mesajul amintește că
în prezent cea mai primitivă dintre
toate – „civilizația mașină” – domină
pământul, a „îmbrățișat” întreaga
omenire, o ține sub controlul ei și nu
va permite apariția unei noi civilizații
superioare în viitor decât dacă civilizația curentă se va autodistruge sau
dacă omenirea va prelua controlul
asupra dezvoltării „civilizației mașină” la nivel mondial și o va transforma treptat într-o altfel de civilizație,
mai inteligentă. O altă schimbare
cerută de civilizațiile extraterestre
pentru a fi posibilă salvarea planetei
este și prioritizarea dezvoltării minții
colective a omenirii. În prezent,
funcțiile umane sunt reduse la
perceperea informațiilor de la generațiile anterioare de oameni, aceștia
distorsionându-le prin propriile lor
presupuneri aleatorii și transmițând
informațiile distorsionate generațiilor următoare. Nicomo cere omenirii
o muncă de restructurare a LOGICII,
a bazei logice a gândirii omenirii – în
prezent limitată de dualitate – în conformitate cu schema bazei de gândire
general acceptată în coaliție. Această
transformare va face în viitor posibil
schimbul de informații cu alte civilizații avansate.
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Direcțiile de evoluție a
tehnologiei inkjet până în 2027
Raportul „The Future of Inkjet Printing to 2027” publicat în iulie 2022 de către
compania de cercetare de piață Smithers anticipează o creștere importantă a
sectorului imprimării inkjet în următorii cinci ani. Raportul vizează imprimarea
inkjet pe segmentul aplicațiilor grafice și al etichetelor/ambalajelor, care a generat
venituri globale de 86,8 miliarde de dolari în 2022
Simona Cusă
Anul acesta, achizițiile de
echipamente noi pentru imprimare
au însumat 4,1 miliarde de dolari
la nivel global și se preconizează
că până în 2027 vor atinge nivelul
de 4,9 miliarde de dolari. Industria
producătoare de cerneală a fabricat
aproximativ 154.000 de tone de
cerneală inkjet în 2022, urmând să
ajungă la 247.000 de tone în 2027,
când se estimează că va fi evaluată
la 13,3 miliarde de dolari. Dincolo
de aplicațiile grafice și de ambalaje,
industria inkjet este în creștere
și pe segmentul decorațiunilor,
care a generat alte 23,5 miliarde de
dolari în 2022. Astfel tehnologia
inkjet este procesul de imprimare

cu cea mai rapidă creștere, urmând
ca în 2027 să reprezinte 14,1%
din valoarea pieței globale de
imprimare.
Tehnologia inkjet se bucură
de această popularitate deoarece
oferă o serie de avantaje economice
față de imprimarea convențională
în ceea ce privește tirajele mici,
care sunt din ce în ce mai frecvente
pe toate piețele. Pe măsură ce
fiabilitatea echipamentelor
și calitatea imprimării se
îmbunătățesc, tehnologia inkjet
este utilizată în tot mai multe
aplicații. Aceasta beneficiază de
actualizări periodice din partea
producătorilor și furnizorilor
de capete de imprimare,
cerneluri, software, motoare de

imprimare, unități de uscare
etc. Productivitatea cea mai
mare este obținută cu ajutorul
imprimantelor inkjet color cu
alimentare din rolă, care depășesc
300 m/minut – cum este Kodak
Prosper 7000 Turbo, cu viteză
maximă de peste 400 m/minut.
Echipamentele cu alimentare în
coală rulează acum în medie 6500
de coli B1/oră, însă Inca Digital
pregătește un echipament cu o
performanță de 11.000 coli B1/oră.
Raportul Smithers anticipează că
până în 2027 vor apărea sisteme de
imprimare în coală în format B1
mai productive, de până la 14.000
de coli/oră și de până la 500 m/
minut în rolă. Aceste sisteme vor
oferi o fiabilitate mai mare, cu
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funcții de automatizare pentru
a crește productivitatea, camere
care detectează problemele de
imprimare și rutine de compensare
a duzelor defecte.
Imprimarea inkjet oferă o
mai mare flexibilitate, permițând
printerilor să fie mai receptivi la
cerințele în schimbare ale clienților.
În comparație cu tehnologia
convențională, imprimarea inkjet
oferă și avantaje ecologice prin
reducerea deșeurilor și a timpului
de configurare și de funcționare. În
plus, tehnologia inkjet nu folosește
plăci de imprimare sau cilindri,
eliminând astfel și impactul asupra
mediului asociate acestora. O altă
mare schimbare care se va produce
pe măsură ce tehnologia inkjet
se va maturiza va fi integrarea
proceselor pre-press, de print și
finisare într-o operațiune unică.
Acest lucru va depăși cu mult
simpla adăugare a unei unități de
finisare în linie la o imprimantă,
creând un sistem de producție
fiabil, echilibrat și flexibil.
Imprimarea cărților cu
tehnologie inkjet a deschis
calea în această privință – multe
imprimante inkjet de mare viteză
sunt combinate cu linii de finisare
de la companii precum Hunkeler,
Tecnau, Müller Martini sau
Magnum. Comparativ cu procedeul
clasic, în cazul tehnologiei inkjet
risipa de hârtie este mai mică și
un singur operator poate gestiona
întreaga linie tipărind mii de cărți
într-un schimb. Sistemele inkjet

integrate permit imprimarea chiar
și a unui singur exemplar, ceea ce
ajută la reducerea stocurilor ce
riscă să nu fie achiziționate de către
cititori.
Abordări asemănătoare sunt
în curs de dezvoltare pentru
mai multe tipuri de produse. De
exemplu, tehnologia inkjet permite
imprimarea pe colile tipărite a
unor coduri de bare care sunt mai
apoi „citite“ de mașinile de finisare.
Această abordare „celulară” este
potrivită pentru tiraje mai mici,
ajutând la accelerarea producției
și la eliminarea timpilor de
inactivitate. Compania Route
One Print, cu sediul în Marea
Britanie, a creat o astfel de „celulă
de producție“ pentru cărți de
vizită, care combină o imprimantă
inkjet Fujifilm Jetpress 720S cu un
laminator Autobond, un aparat
de finisare digitală Scodix S75 și
un cutter Rollem JetSlit pentru a
automatiza procesarea unei coli
în seturi de cărți de vizită finite și
stivuite, care sunt apoi introduse
automat în plicuri. Acest sistem
inteligent accelerează producția

și contribuie în același timp la
reducerea costurilor, în special cu
mâna de lucru.
Anumiți producători de
echipamente urmează principii
similare – echipamentul inkjet
AlphaJET B1 cu alimentare în
coală de la MGI a fost conceput
ca linie de producție integrată
(imprimare inkjet în policromie,
într-o singură trecere, lăcuire
UV și laminare la cald). MGI
numește AlphaJET „fabrică de
imprimare“ mai degrabă decât
„imprimantă“. Un alt producător
- Bobst - a dezvoltat tehnologia
AccuCheck pentru imprimantele
inkjet narrow web destinate
producției de etichete. Această
unitate dispune de o cameră de
înaltă rezoluție pentru a controla
culoarea, registrul și duzele blocate,
care poate fi conectată și la cloud.
Bobst lucrează la conectarea
tuturor utilajelor sale pentru a
le îmbunătăți eficiența. În timp,
această abordare va deveni mai
importantă în controlul producției,
conducând la automatizare și în
cele din urmă la o abordare de tip
„dark factory“ fără operatori.
Toate aceste evoluții fac ca
echipamentele inkjet să fie din ce în
ce mai ușor de operat în comparație
cu sistemele convenționale. Acest
lucru este util pentru companiile
care se confruntă cu lipsa de
personal calificat în operațiunile de
imprimare și finisare. Flexibilitatea
care stă la baza tehnologiei inkjet,
combinată cu metodele de finisare
din ce în ce mai digitalizate, va
deschide mai multe oportunități
pentru fabricarea mai eficientă a
produselor imprimate.
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Karen Kingston:
„Covid-19 e nano-arma creată
pe calea inteligenței artificiale“
(În 2023 vom publica acest tip de articol – out of the box - doar în ediția tipărită a revistei,
deci nu va mai fi publicat nici în Revista Digitală și nici în platforma Afaceri Poligrafice)
Karen Kingston, analistă americană în domeniul biotehnologiei, a fost invitată în cadrul
emisiunii Stew Peters Show pentru a prezenta dovezile care „demască întreaga minciună
care stă la baza COVID-19“. Aceasta a analizat public nivelul de înşelătorie care a fost
dezlănţuit asupra populaţiei americane şi mondiale și care, potrivit ei, este aproape
imposibil de cuprins de mintea umană
Tudor Atanasiu
Karen Kingston a început prin
a preciza care a fost cea mai mare
minciună cu privire la ceea ce a
fost numit „novel coronavirus“/
noul coronavirus – țineți cont că în
engleză „novel“ înseamnă și „nou“,
dar înseamnă şi „roman“, adică o
lungă poveste de ficțiune. Deși a
fost cauzat de virusul SARS-CoV-2,
adică de un virus de tip ARNM
(Acid Ribonucleic Mesager), ni s-a
spus că noul virus Covid-19 poate
să îi infecteze pe oameni şi că este

extrem de contagios. Kingston afirmă că potrivit dovezilor ştiinţifice
aduse de către experţii în viruşi
ARNM, potrivit documentelor
guvernamentale şi potrivit însuşi
inventatorului virusului SARSCoV-2, Ralph Baric, este imposibil ca
viruşii ARNM - printre care se numără SARS-CoV-2 - să transmită infecţia de la om la om. Spre exemplu,
Ralph Baric scria în 2016 în P.N.A.S.
– jurnalul științific al Academiei de
Ştiinţe a SUA – că făcuse cercetări
amănunţite pe întreaga lui bază
de date conținând coronaviruşi,

printre care se număra și SARSCoV-2. Potrivit lui Baric, parafrazat
de Kingston, „Chiar dacă am reuşi
să vârâm [acest virus] într-un corp
uman, imediat [virusul] ar deveni obstrucţionat — ar fi slăbit şi
inutil; deci trebuie să-i facem şi alte
adaptări pentru a-l determina să
aibă potenţial pandemic“. Karen
Kingston aduce în sprijinul afirmațiilor sale și declarația expertului
Frank DeRosa, şeful cercetărilor
în domeniul viruşilor ARNM şi
vaccinurilor de la SANOFI, cea mai
mare companie de vaccinuri din
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lume: „Praful se va alege din acest
virus ARNM chiar şi dacă doar te
vei uita urât la el“. Totodată, într-un
articol publicat în 2017 în jurnalul
ştiinţific „Biotehnologia Naturii“ se
consemna faptul că „niciun virus
de tip ARN, deci nici viruşii ARNM,
nu pot infecta vreodată o celulă
datorită apărării evolutive de 4 miliarde de ani caracteristice membranei lipidice dublu-strat“. Kingston
conchide: „Faptul că acest virus ar
putea vreodată să infecteze fiinţe
umane şi să fie transmisibil a fost
întotdeauna o minciună“.
Potrivit analistei americane,
am fost manipulaţi: „Cea mai mare
scamatorie sau păcăleală pe care
diavolul a jucat-o vreodată în faţa
omenirii a fost să bage lumii în cap
că el nu există. Am fost manipulaţi
şi distraşi de această concepţie
despre Coronavirusul infecţios”.
Aceasta precizează că omenirea
a fost distrasă de la adevărata
problemă – o nano-armă creată pe
calea inteligenţei artificiale, care
a fost direcționată asupra popoarelor lumii. Nu Coronavirusul îi
îmbolnăvea pe oameni, ci această
nano-armă creată prin mijloace de
inteligenţă artificială. În continuare, Karen Kingston a trecut în revistă cercetările din domeniul ARNM,
printre care și cele desfășurate de
profesorul universitar Katherine
Whitehead de la Universitatea
Garnegie Mellon, şefa Direcţiei
de Inginerie Chimică. Aceasta a
declarat că tehnologia ARNM este
inutilă și instabilă, nepermițând
cercetări in-vitro în afara celulelor,
drept urmare editarea genetică
trebuie efectuată în interiorul
celulelor. Altfel spus, ARNM poate
avea succes doar dacă editarea
genetică se efectuează prin nanotehnologie în interiorul animalelor.
Potrivit variantei oficiale, Proteina
Spike - numită și „ghimpoasă“ - este
o glicoproteină de suprafață care
intră în alcătuirea SARS CoV-2,
generând apariția infecției active.
Karen Kingston susține că nano-arma creată pe calea inteligenţei articifiale arată exact la fel ca proteina
ghimpoasă, iar acei „ghimpi” sunt
de fapt nişte sonde care penetrează
celulele. Deci aceste nano-arme
arată la fel ca şi colesterolul, iar

conform celor transmise de Ralph
Baric către Agenţia de Proiecte de
Cercetare Avansată în Domeniul
Apărării (D.A.R.P.A.), pot fi eliberate
printr-un atac cu aerosoli (chemtrails), pot fi eliberate prin apă, pot
fi eliberate prin produse alimentare. În concluzie, cauza infectării
oamenilor este un parazit creat pe
calea inteligenţei artificiale. Mai
departe, Kingston îl parafrazează
pe neurologul și biochimistul american James Giordano, care susține
că aceste nano-particule lipidice
sunt folosite pentru a-i infecta pe
oameni şi pentru a produce perturbări în emoţiile, în gândurile și în
comportamentul lor, ele putând fi
folosite și pentru a induce o „pandemie de atacuri cerebrale“.
Tehnologia nano-armelor este
atât de eficientă încât inventatorii
lor au considerat util să o și breveteze. În continuare, Kingston a citit
și explicat unul dintre aceste brevete – este vorba despre unul dintre
cele trei brevete pentru tehnologia
nano-armelor, care se intitulează
„Platforme pentru senzori inteligenţi“. În rezumatul acestuia poate
fi observat ceva care se aseamănă
cu imaginea unei proteine Spike.
Brevetul vorbește despre o platformă de senzori multifuncţionali
și biomedicali cu aplicații și în
domeniul sănătății. Aşadar această
invenţie poate fi folosită ca o armă
biologică sau ca o nano-armă în
câmpul sănătăţii. Potrivit analistei,
proteinele Spike sunt de fapt nişte
paraziţi care se ocupă cu editarea genelor în interiorul omului,
atât pentru a da naştere viruşilor,

bolilor, structurilor bio-sintetice,
cât şi pentru a găzdui o nouă specie
care este în curs de a fi dezvoltată.
Brevetul amintește printre aplicațiile invenției și acţiuni pentru
a crea, a da naştere, a compune,
a modifica, a repara, a regenera,
a reasambla, a controla şi a regla
una sau mai multe celule, elemente
celulare, organite celulare, acţiuni şi
comportamente ce implică procese
celulare precum endocitoza - procesul de internalizare de către celule
a unor macromolecule, particule
sau chiar a altor celule – sau mitoza
- etapa ciclului celular prin care se
realizează procesul de distribuire
egală a materialului genetic al celulei mamă între două celule fiice.
Karen Kingston consideră că toate
acestea au ca scop clar să ţină sub
control total corpul, iar simptomele
Covid-19 legate de sistemul nervos
central, cum ar fi extenuarea sau
perturbările emoţionale, apar din
cauză că această invenţie preia
controlul asupra sistemului nervos
central.
După ce este administrată,
invenţia facilitează în interval de 30
de minute sau mai puţin eliberarea
unuia sau mai multor tipuri de
agenţi în sistemul nervos central. Karen Kingston avertizează:
„Această nano-armă creată pe calea
inteligenţei artificiale este concepută să preia controlul asupra
sistemului tău nervos central şi să
se ducă direct în creierul tău în mai
puţin de 30 de minute. Unele dintre
secvenţele care sunt plasate acolo
înăuntru sunt concepute să facă
acest lucru“.
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HP Latex 2700 transformă
eficiența și sustenabilitatea
în profit

HP – important producător de imprimante, calculatoare personale, software,
servicii şi infrastructură IT – a organizat pe data de 20 octombrie 2022 webinarul
„Discover the Latest Innovation by HP Latex” transmis în direct de la sediul din
Barcelona, Spania al companiei și dedicat prezentării seriei de imprimante roll-toroll wide format HP Latex 2700. Portofoliul HP Latex este disponibil în România
prin intermediul distribuitorului român Grup Transilvae (GT)

Cristina Stancu
Imprimanta HP Latex
2700 a fost proiectată pentru
accelerarea eficienței de
producție – echipamentul atinge
viteze maxime de 89 mp/oră
prin încorporarea funcției de
curățare automată a capetelor
de imprimare, ce reduce și
întreruperile. Modelul oferă
un gamut de culori cu 30% mai
mare și o gamă de aplicații de

semnalistică și decorațiuni
interioare diversificată,
împreună cu aplicații de finisare
și laminare. Echipamentul HP
Latex 2700 este compatibil cu
suporturi de imprimare de
până la 3,2 m lățime, în role cu
o greutate maximă de 300 kg
(este disponibilă și opțiunea
„Dual roll” cu două role).
Imprimanta funcționează cu
cernelurile ecologice HP Latex
pe bază de apă în proporție de

65%, concepute pentru a evita
pericolele asociate cu imprimarea
UV, oferind performanțe
remarcabile în materie de
sănătate și siguranță. Cernelurile
HP Latex sunt singurele de pe
piața de semnalistică de format
mare care sunt certificate
ECOLOGO, GREENGUARD
Gold și Zero Discharge of
Hazardous Chemicals (ZDHC)
pentru impactul redus asupra
mediului, respectând totodată și
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standardele de siguranță impuse
producătorilor de jucării.
Familia HP Latex 2700 include
4 variante de imprimante: HP
Latex 2700, HP Latex 2700 W
(viteză de imprimare cu cerneală
albă de până la 54 mp/oră), HP
Latex 2700 Plus (include un
kit de role jumbo duble și kit
de colectare a cernelii) și HP
Latex 2700 W Plus (viteză de
imprimare cu cerneală albă de
maxim 54 mp/oră și cele două
kituri). Cerneala HP Latex
este disponibilă sub formă
de cartușe de 3 și 5 litri, iar
cerneala HP Latex White este
considerată a fi cea mai albă de
pe piață. Seria Latex 2700 a fost
proiectată pentru reducerea
risipei de cerneală albă prin
sistemul automat de recirculare
a cernelii. Imprimantele HP
Latex încorporează 8 capete de
imprimare și printează în 8 culori
la rezoluții de până la 1200x1200
dpi, pe materiale diverse precum
banner, viniluri autoadezive,
filme, hârtie, tapet, pânză,
materiale sintetice, țesături și
materiale textile. Echipamentele
garantează și un mare control
al fluxului de lucru prin „HP
Professional Print Service Plans”,
serviciu prin care HP oferă
clienților săi inclusiv asistență
și training online. Imprimantele
HP Latex 2700 pot fi controlate
de la distanță (remote) prin
platforma software de operare
în cloud „HP PrintOS”. Platforma

PrintOS facilitează operarea
și permite inclusiv preluarea
configurărilor și a profilurilor
de imprimare de la diverse
imprimante și aplicarea acestora
la echipamentul HP.
HP Latex 2700 încorporează
și un ecran LCD tactil de 81 cm –
Internal Print Server (IPS) – cu
o interfață intuitivă, ușor de
folosit. În cadrul webinarului,
reprezentanții HP au oferit
și o demonstrație în direct a
echipamentului, care a printat la
viteza de 89 mp/oră (3 treceri) un
banner frontlit fără PVC. Seria
Latex 2700 permite imprimarea și
uscarea cernelii la temperaturi cu
30% mai scăzute în comparație
cu echipamentele standard din
aceeași categorie. Reprezentanții
HP EMEA – Johan Spies și
Daniel Bellotti – au prezentat
întreaga gamă de aplicații care

pot fi realizate prin intermediul
seriei HP Latex 2700, printre care
amintim imprimarea de bannere
fără PVC, imprimarea pe canvas
și tapet, grafică pentru ferestre și
vitrine cu alb opac pe substraturi
transparente sau colorate cu
până la 3 straturi de cerneală,
imprimarea de folie pentru
colantare disponibilă pentru
laminarea ulterioară imediată,
dar și imprimarea directă pe
materiale textile diverse, precum
poliesterul sau bumbacul la viteze
de până la 49 mp/oră. Seria Latex
2700 permite și imprimarea pe film
PET de tip backlit în 8 treceri la o
viteză de 38 mp/oră, imprimarea
de bannere mesh fără PVC
(89 mp/oră, 3 treceri), viniluri
(69 mp/oră), folie laminată din
vinil pentru colantare (49 mp/
oră, 6 treceri), canvas (69 mp/oră,
o sigură trecere) și imprimare de
jaluzele de tip roletă din hârtie
(26 mp/oră).
Imprimanta versatilă HP
Latex 2700 devine o soluție
completă în combinație cu
sistemele software pe care HP le
pune în slujba clienților săi. Grup
Transilvae – distribuitor HP în
România – vă invită să contactați
echipa sa de specialiști pentru a
afla mai multe informații despre
nenumăratele beneficii oferite de
seria HP Latex 2700.
www.transilvae.ro
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Ambalajele reutilizabile –
soluția reală pentru eliminarea
plasticului de unică folosință

Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu, doar aproximativ 9% din cele 9,9 miliarde
de tone de plastic generate la nivel mondial începând cu anii ‘50 au fost reciclate, în timp ce
jumătate din deșeurile de plastic regăsite în mediu sunt ambalaje post-consum. Cetățenii și
guvernele se îndreaptă tot mai frecvent către mediul de afaceri pentru rezolvarea acestei
probleme, iar companiile propun noi abordări – printre acestea soluția reutilizării și reumplerii
ambalajelor se remarcă prin potențialul de a transforma comportamentul consumatorilor,
generând în același timp noi fluxuri de venituri și economie de costuri pentru branduri
Simona Cusă
Popularitatea plasticului a crescut vertiginos în țările dezvoltate
începând cu anii ‘70, după inventarea pungii de cumpărături din
polietilenă – în următoarele două
decenii ambalajele din plastic au
„invadat” lumea. În țările în curs de
dezvoltare, plasticul permitea companiilor să comercializeze articole
variate precum șamponul sau sosul
picant în mici plicuțele de unică
folosință. Aceste ambalaje ieftine
au rezolvat problemele imediate
ale consumatorilor și au facilitat
prețuri convenabile pentru milioane de consumatori cu venituri
mici. În prezent, companii precum

Algramo – un startup din Chile al
cărui nume se traduce literalmente
prin „la gram” – oferă consumatorilor produse cu aceeași valoare, însă
ambalate în recipiente reutilizabile.
Algramo pune la dispoziția consumatorilor produse diverse - inclusiv
orez, detergent și alte produse de
bază - în cantități mici și la prețuri
accesibile, prin intermediul unor
automate inteligente și recipiente
reutilizabile. Sticlele Algramo încorporează etichete RFID care permit
consumatorilor să câștige credite de
reducere la fiecare utilizare, stimulându-i să reumple recipientele
în loc să le arunce. Algramo plănuiește să introducă acest sistem și în
SUA – dat fiind că America de Nord,

Japonia și Europa generează cele
mai multe deșeuri din plastic pe cap
de locuitor. Algramo nu este singura
companie care ia astfel de măsuri:
peste 500 de organizații și-au stabilit obiective concrete de reducere
a utilizării plasticului până în 2025.
Aceste companii – atât startup-uri
cât și branduri consacrate – testează
soluții de reutilizare și reumplere,
însă motivațiile lor nu sunt complet
altruiste. Fundația Ellen MacArthur
estimează o oportunitate de afaceri
de 10 miliarde de dolari la convertirea către un model reutilizabil a numai 20% din ambalajele de plastic
generate la nivel mondial.
Companiile de top ale prezentului vând sustenabilitatea ca pe un
(continuare la pag. 36)
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Îți mulțumim pentru că ne citești și pentru business!
Am trăit un real sens de împlinire în 2022
aducându-ți informații din print prin revistă & platformă
cât și propunându-ți noi subiecte, out of the box,
prin noua categorie de articole publicate
în revista noastră tipărită.
Industria poligrafică din România este o familie bazată
pe profesionalism și pe dorința de a fi mereu updatat
atât în privința trendurilor din domeniu
cât și a noilor provocări ale plandemiei.
Îți dorim Sărbători Fericite
și un 2023 mai bun decât orice așteptare!

Echipa

36 | PACKAGING

beneficiu de multă vreme – Procter
& Gamble produce sticlele Tide cu
25% plastic reciclat de peste două
decenii, în timp ce PepsiCo propune
dispozitivul SodaStream pentru
prepararea apei carbogazoase acasă
sau la birou, permițând inclusiv
personalizarea fiecărei băuturi
cu aroma dorită. Astfel, cu sticle
reutilizabile și CO2 comprimat în
butelii returnabile, consumatorii își
pot face acasă sau la birou propria
apă minerală cu diferite arome –
prin asemenea proiecte PepsiCo și-a
propus să elimine de pe piață 67 de
miliarde de sticle de plastic până în
2025.
Totodată, marile branduri cooperează cu startup-urile pentru a
extinde capacitatea de reutilizare a
ambalajelor – aceasta se datorează
faptului că platformele online, aplicațiile de trasabilitate și tehnologiile
inteligente care însoțesc astfel de
modele pot genera informații valoroase pentru consumatori. Loop - o
platformă online de ambalaje reutilizabile cu sediul în SUA - livrează
produse consumatorilor și ridică
ambalajele goale pentru a le curăța,
a le umple și livra în mod repetat.
Loop livrează produse de la Procter
& Gamble, Unilever, PepsiCo, Nestlé,
Clorox și Coca-Cola la domiciliul
consumatorilor în ambalaje inovatoare și reutilizabile. Aceste parteneriate între mărcile consacrate
și startup-uri fac ca modelele de
reutilizare a ambalajelor să aibă mai
multe șanse să se extindă. Există
mai multe modele de reutilizare și
reumplere a ambalajelor care trebuie luate în considerare: reumplere la
nivelul consumatorului (în spațiile

de retail) sau reumplere la nivelul
producătorului (consumatorul
trimite ambalajul înapoi pentru a
fi curățat, reumplut și returnat). În
cazul celui din urmă, acest lucru se
poate face fie între producător și
cumpărător direct, fie prin intermediul unei platforme intermediare
precum Loop.
Politicul transferă încet-încet
responsabilitatea de mediu către
producători, deși din punct de
vedere istoric guvernele și contribuabilii au fost responsabili pentru
gestionarea deșeurilor, inclusiv a
plasticului. Pe fondul unei conștientizări tot mai mari a faptului că un
mozaic de legi nu este suficient, o
strategie legislativă cunoscută sub
numele de „Responsabilitate Extinsă a Producătorului“ (EPR) câștigă
teren în multe țări. EPR determină
întreprinderile să fie responsabile
pentru reciclarea și eliminarea în
siguranță a produselor de consum
pe care le comercializează.
În Europa, unde 25 de țări au pus
în aplicare politici EPR în domeniul deșeurilor de ambalaje, câteva
modele de reutilizare funcționează
deja la scară largă. Svenska Retursystem (Sistemul suedez de returnare) este un model de afaceri axat pe

EPR deținut în comun de asociațiile
comerciale suedeze din domeniul
alimentar și al băuturilor. Compania
livrează lăzi și paleți ușori și reutilizabili către retailerii din industria
alimentară și a băuturilor, pe care
mai apoi le colectează și le curăță în
vederea reutilizării.
Johnson & Johnson s-a angajat
să se asigure că ambalajele sale
din plastic sunt 100% reciclabile,
reutilizabile sau compostabile până
în 2025. Unele branduri Johnson
& Johnson (Johnson’s Baby, Aveeno, OGX și Le Petit Marseillais)
au lansat deja sau sunt în curs
de a lansa ambalaje reutilizabile.
Colgate-Palmolive și Walmart au
colaborat pentru a dezvolta și
comercializa detergentul de vase
Palmolive Shake & Clean, al cărui
ambalaj reutilizabil generează cu
75% mai puține deșeuri din plastic
decât o sticlă nouă de detergent de
vase de 600 ml. Unilever s-a angajat
să reducă la jumătate utilizarea
plasticului virgin în ambalajele sale
și să elimine peste 100.000 de tone
de plastic până în 2025. Compania a
desemnat echipe dedicate pentru a
accelera activitatea privind formatele reutilizabile și investește în programe pilot în întreaga lume pentru
a testa viabilitatea acestora.
Aproximativ jumătate din
producția mondială de plastic este
utilizată anual pentru produse
de unică folosință, drept urmare
deșeurile din plastic au devenit o
problemă a fiecăruia dintre noi.
Este modelul ambalajelor reutilizabile potrivit doar pentru companiile
mari – precum Procter & Gamble și
Unilever – sau a venit timpul ca și
companiile mici și mijlocii să preia
acest concept?

JURIDIC | 37

Amenzile fiscale
- o provocare
continuă
Companiile, precum şi
întreprinzătorii privaţi, se
confruntă cu un mediu fiscal
dificil pe plan global. Abordarea
mai agresivă la nivel mondial din
partea autorităţilor, cooperarea
statelor în domeniul schimbului
de informaţii şi concurenţa în
colectarea veniturilor fiscale au
dus la o frecvenţă şi amploare
sporite ale controalelor fiscale,
ale impozitelor suplimentare
recalculate pentru întreprinzători
şi ale litigiilor cu autorităţile fiscale.
Deseori, în cadrul inspecțiilor
fiscale sunt stabilite obligații
fiscale suplimentare în sarcina
contribuabililor, dar sunt aplicate
şi amenzi contravenționale pentru
neîndeplinirea unor obligații
declarative sau de plată.
Baza legală pentru aplicarea
amenzilor contravenționale în
materie fiscală se regăsește în
Titlul XI al Codului de procedură
fiscală. De exemplu, potrivit
Codului de procedură fiscală,
reprezintă contravenție fapta
de neîndeplinire la termen a
obligațiilor declarative prevăzute
de lege, fapta de nereținere de
către plătitorii obligațiilor fiscale
a sumelor reprezentând impozite
și contribuții cu reținere la
sursă sau fapta de neraportare a
aranjamentelor transfrontaliere.
În plus, cuantumul amenzilor
contravenționale nu este deloc

neglijabil, el fiind situat între 1.000
lei și 100.000 lei.
Sancționarea contravențională
în materie fiscală nu urmează un
regim special, ci se supune acelorași
reguli generale reglementate de
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.
Există însă și excepții: potrivit OUG
102/2022, termenul de prescripție
al dreptului Fiscului de a aplica
amenzi a fost extins la cinci ani, în
loc de 6 luni. Dacă un contribuabil
este notificat în scris să plătească
amenda, atunci cursul prescripției
se întrerupe, iar termenul de
prescripție de 5 ani se calculează de
la data ultimei notificări, nu de la
data aplicării amenzii.
Prescrierea după cinci ani
se aplică, însă numai faptelor
săvârșite începând cu 30 iunie 2022.
Pentru faptele săvârșite până la 29
iunie 2022, prescrierea intervine în
șase luni de la faptă. Termenul de
cinci ani de la faptă vizează strict
amenzile din Codul de procedură
fiscală. Pentru amenzile din Codul
fiscal, prescrierea intervine mai
departe după doar șase luni de la
faptă.
Pentru a obține anularea unei
amenzi pentru o faptă prescrisă - în
15 zile de la primirea procesuluiverbal - contribuabilul trebuie să
formuleze o acțiune la judecătoria
competentă. Legea dispune că lipsa
uneia dintre menţiunile privind
numele şi prenumele agentului

Avocat Dr. Constantin Neacșu
Baroul București
Tel.: 0744244852

constatator, numele şi prenumele
contravenientului, codul numeric
personal pentru persoanele care
au atribuit un asemenea cod, iar
în cazul persoanei juridice lipsa
denumirii şi a sediului acesteia, a
faptei săvârşite şi a datei comiterii
acesteia sau a semnăturii agentului
constatator atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se
constată şi din oficiu.
Procesul-verbal se semnează
pe fiecare pagină de agentul
constatator şi de contravenient. În
cazul în care contravenientul nu
se află de faţă, refuză sau nu poate
să semneze, agentul constatator
va face menţiune despre aceste
împrejurări, care trebuie să fie
confirmate de cel puţin un martor.
În acest caz procesul-verbal va
cuprinde şi datele personale din
actul de identitate al martorului şi
semnătura acestuia.
În situaţia în care există o
hotărâre judecătorească definitivă,
organele fiscale competente
în colectarea creanţelor fiscale
procedează la executare, cu
respectarea prevederilor art.
39 din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001. Procesele-verbale de
contravenţie întocmite în condiţiile
Legii nr. 203/2018 se arhivează la
nivelul organului din care face
parte agentul constatator, fără a
mai fi transmise în format hârtie
organelor fiscale competente.
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Târguri, Expoziții și Seminarii Internaționale
în perioada 10 01 2023 - 01 02 2023
10.01.2023-13.01.2023
Frankfurt, GERMANIA
HEIMTEXTIL
Messe Frankfurt GmbH
Tel.: +49 69 75 75-50 00
online-tickets@messefrankfurt.com
www.heimtextil.messefrankfurt.com

25.01.2023 – 27.01.2023
Tokyo, JAPONIA
NEPCON JAPAN
RX Japan Ltd.
Tel.: +81-3-3349-8502
inw.jp@rxglobal.com
www.nepconjapan.jp/en

31.01.2023 – 02.02.2023
Lyon, FRANȚA
C!PRINT
656 Editions
Tel.: +33 (0)4 7830-3507
registration@salon-cprint.com
www.salon-cprint.com/en

1

2

25.01.2023 – 26.01.2023
Paris, FRANȚA
PCD - PACKAGING PARFUMS,
COSMETIQUES & DESIGN
Easyfairs
Tel.: +44 (0)20 3196-4261
www.parispackagingweek.com/en

3

4
01.02.2023 – 02.02.2023
Paris, FRANȚA
PHARMAPACK
Informa Markets
Tel.: +31 20 245 5355
informamarkets@informa.com
www.pharmapackeurope.com

25.01.2023 – 26.01.2023
Zürich, ELVEȚIA
EMPACK
Eayfairs
Tel.: +41 61 228 10 05
michel.zoia@easyfairs.com
www.empack-schweiz.ch/de

01.02.2023 – 03.02.2023
Tokyo, JAPONIA
CONVERTECH JAPAN
JTB Communication Design
Tel.: +81-3-5657-0761
convertech@jtbcom.co.jp
www.convertechexpo.com/en

5

6

01.02.2023 – 03.02.2023
Varșovia, POLONIA
REMADAYS WARSAW
Ptak Warsaw Expo
Tel.: +48 513 903-628
info@warsawexpo.eu
www.remadays.com/en

Produse şi servicii:
Recauciucare valuri tipografice şi industriale
Valuri tipografice în sistem de schimb
Chimicale pentru industria
tipografică:
- soluţii de spălare
- aditivi de umezire
- paste pentru întreţinerea
valurilor
- lavete pentru spălare
- folii pentru jgheab
- accesorii
Cauciuc offset :
- pentru tipar plan, coldset,
heatset
- pentru lăcuire
- pentru tipar UV, HYBRID etc.
Sleevuri
Balustrade pentru scări rulante

Sediul central:
535600 Odorheiu Secuiesc,
str. Budvár, nr. 45
Tel.: 0266 218 125
Fax: 0266 217 625
Office.Odorheiu@boettcher-systems.com
www.boettcher-systems.com
Punct de lucru:
032066 Bucureşti, sector 3,
str. Fizicienilor, nr. 21A
Tel.: 021 346 0410; Fax: 021 346 0405
Office.Bucuresti@boettcher-systems.com

Punct de lucru:
400398 Cluj-Napoca,
str .Orăştiei, nr.10
Tel.: 0364 804 790; Fax: 0364 804 791
Office.Cluj@boettcher-systems.com

Avantajele tehnologiei cu adeziv
detașabil Drytac ReTac
Sectorul wide format este
unul dintre cele mai interesante
ale industriei de imprimare
deoarece propune proiecte cu
specificații unice, unde fiecare
suprafață are proprietăți care vor
afecta diferit aderența unui film
adeziv. Una dintre principalele
tendințe care se remarcă pe piața
actuală este preferința pentru
marketingul pe termen scurt
destinat evenimentelor speciale
sau spațiilor temporare de tip
„pop-up store”. Acest lucru a dus
la o creștere a cererii pentru filme
cu adezivi detașabili – produse
care aderă bine la majoritatea
suprafețelor, dar care trebuie să
facă acest lucru doar temporar.
Tehnologiile convenționale cu
adezivi detașabili sunt populare,
însă odată ce aceste materiale sunt
aplicate pe o suprafață, ele nu pot

fi repoziționate cu ușurință sau
reutilizate, ceea ce le limitează
utilitatea. În plus, un adeziv
detașabil prezintă o aderență
sporită în timp și poate deveni
permanent după șase luni. Acest
lucru poate cauza dificultăți
la îndepărtarea produsului,
reziduuri de adeziv ce trebuie
curățate sau chiar deteriorarea
suprafeței, care poate fi o vitrină,
un perete vopsit sau o pardoseală
de înaltă calitate. Pentru astfel de
situații Drytac a creat tehnologia
ReTac - un adeziv care prezintă o
aderență excelentă, cu posibilitatea
atât de a repoziționa cât și de
a reutiliza grafica. Adezivul
ReTac conține particule sferice
mai mari care, deși individual
sunt invizibile, împreună au
un efect vizibil. Atunci când se
usucă, aceste particule sferice

întrerup continuitatea acționării
adezivului – ceea ce permite
detașarea și repoziționarea facilă
a materialului, fără urme de
reziduuri.
Faptul că poate fi repoziționat
și reutilizat înseamnă mai puține
deșeuri în timp. Aceste materiale
pot fi utilizate pe o varietate
de suprafețe, drept urmare ele
reprezintă o alegere ideală pentru
proiectele grafice pe termen scurt.
În plus, materialele Drytac ReTac
pe bază de apă sunt prietenoase cu
mediul înconjurător.
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Târguri, Expoziții și Seminarii Internaționale
în perioada 01 02 2023 - 25 02 2023

1

01.02.2023 – 05.02.2023
Delhi, INDIA
PLASTINDIA
Plastindia Foundation
Tel.: +91 22 2684 5861
contact@plastindia.org
www.plastindia.org

07.02.2023 – 09.02.2023
Brno, CEHIA
EMBAX PRINT
Brno Fairs
Tel.: + 420 541 151 111
info@bvv.cz
www.bvv.cz/embaxprint

2

08.02.2023 – 11.02.2023
Bangkok, THAILANDA
FOOD PACK ASIA
Digiview Advertising Group Co., Ltd.
Tel.: +66 02 838 9999
tbp.publication@gmail.com
www.foodpackthai.com/en

07.02.2023 – 09.02.2023
Anaheim, S.U.A.
WEST PACK
Informa Markets
Tel.: +1 310-445-4273
registration.ime@informa.com
www.imengineeringwest.com

3

4
15.02.2023 – 16.02.2023
Birmingham, ANGLIA
PACKAGING INNOVATIONS
Easyfairs
Tel.: +44 (0)20 3196-4354
www.packagingbirmingham.com

07.02.2023 – 09.02.2023
Guangzhou, CHINA
D•PES SIGN EXPO CHINA
Guangzhou D·PES United Network
Technology Co., Ltd.
Tel.: +86 20 8908 9736
service@dpes.com.cn
www.chinasignexpo.com/en

09.02.2023 – 11.02.2023
Bangkok, THAILANDA
LABELEXPO SOUTH EAST ASIA
Tarsus Group
Tel.: +44 (0)20 8846 2740
www.labelexpo-seasia.com

5

6

25.02.2023 – 27.02.2023
Fuzhou, CHINA
D•PES SIGN EXPO CHINA FUZHOU
Guangzhou D·PES United Network
Technology Co., Ltd.
Tel.: +86 20 8908 9736
service@dpes.com.cn
www.chinasignexpo.com
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Cel mai nou software Esko
facilitează digitalizarea și automatizarea
în industria ambalajelor
Esko - furnizor global de soluții
software și hardware integrate care
accelerează procesul de lansare
pe piață a bunurilor ambalate - a
dezvoltat o nouă versiune de software dedicată mărcilor comerciale
și furnizorilor de ambalaje care se
confruntă în prezent cu un spectru larg de provocări și dezvoltată
special pentru a facilita conectarea
oamenilor și a proceselor, precum
și automatizarea operațiunilor.
„De la criza energetică până la
penuria de materiale și deficitul de
forță de muncă, știm că astăzi există multe provocări semnificative
pentru companii“, a declarat Jan De
Roeck, director de marketing, relații
cu industria și strategie în cadrul
Esko. „Rolul tehnologiei și al inovației este vital în depășirea acestor
provocări. Acum este imperativ ca

firmele să-și revizuiască operațiunile actuale
și să identifice domeniile în care pot aduce
îmbunătățiri semnificative și pot crește
eficiența operațională.“
Noua versiune
software 22.11 de la
Esko include o serie
de funcții noi, inclusiv: Dynamic
Subscriptions – un nou model de
licențiere bazat pe cloud; ArtPro+
GMG OpenColor Connector – funcție care permite gestionarea simplificată a culorilor cu instrumente
de vizualizare și automatizare de
ultimă generație, care aduc noi
niveluri de predictibilitate și eficiență în fluxul de lucru; grad înalt
de automatizare pentru tiparul
flexo; îmbunătățiri ale fluxului de

lucru automatizat prin intermediul
unor noi instrumente de configurare în WebCenter; noi standarde
FEFCO în ArtiosCAD - Esko este
primul care a adus pe piață noile
standarde ale Federației Europene
a Producătorilor de Carton Ondulat ca instrumente parametrice
în software-ul său de proiectare
structurală.
Noua versiune Esko 22.11 este
disponibilă pentru toți clienții de
software Esko din 9 noiembrie.

Mondi și Reckitt lansează un nou ambalaj pe bază
de hârtie pentru detergentul de vase Finish
Producătorul global de
hârtie și soluții de ambalare
Mondi lansează în parteneriat
cu Reckitt – furnizor de produse
de sănătate, igienă și nutriție
– un nou ambalaj pe bază de
hârtie pentru detergentul de
vase marca Finish. Astfel cele
două companii intenționează să
reducă semnificativ cantitatea
de plastic utilizată cu până la
2.000 de tone pe an, echivalentul
a 50 de milioane de sticle de 1 litru.
Noul ambalaj Finish de tip
„stand-up pouch” conține 75%
hârtie ce provine din surse
gestionate în mod responsabil,
restul de 25% fiind plastic utilizat
pentru a întări structura hârtiei,
asigurând astfel durabilitatea,
rezistența la apă și capacitatea
de resigilare – caracteristici care
nu au fost încă obținute în cazul
ambalajelor realizate 100% din
hârtie. Potrivit producătorilor,

ambalajul este mai ușor de reciclat
deoarece conține o cantitate
redusă de plastic și se preconizează
că va genera cu 15% mai puțin
CO2 pe parcursul ciclului său de
viață, comparativ cu ambalajele
anterioare.
Aceasta nu este prima
colaborare între Reckitt și Mondi
- o colaborare anterioară a avut ca
rezultat un portofoliu de ambalaje
flexibile din plastic reciclabil,
monomaterial, pentru linia de

capsule Finish Quantum
Ultimate destinate mașinilor
de spălat vase.
Olivier Seux, Global Key
Accounts Manager în cadrul
Mondi, a declarat: „Împreună
cu Reckitt am reușit să
dezvoltăm o soluție de
ambalare pe bază de hârtie ce
reduce utilizarea plasticului,
asigurând în același
timp protecția necesară
produsului. Acest proiect este
un exemplu excelent al crezului
Mondi de a utiliza hârtia acolo
unde este posibil, iar plasticul doar
atunci când este util. Ambalajul
a fost conceput cu gândul la
sustenabilitate pentru a minimiza
impactul asupra mediului”.
Noul ambalaj își va face
debutul în rețeaua franceză de
magazine Carrefour la mijlocul
lunii noiembrie.
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Mimaki Global Innovation Days 2022 –
analiza FESPA despre trenduri
și viitorul industriei
Mimaki – lider global în
producția de imprimante
inkjet și sisteme de tăiere
– a organizat în perioada
19-21 octombrie 2022 seria de
webinarii „Mimaki Global
Innovation Days 2022”, un
program de evenimente
virtuale gândit pentru a
inspira și revitaliza industria
de print. Încă din prima zi
experții Mimaki au discutat cu
Graeme Richardson-Locke –
responsabilul pentru sectorul
tehnic în cadrul FESPA –
despre FESPA Global Print Expo
2022 (31 mai-3 iunie 2022, Messe
Berlin), despre trendurile de piață
identificate în timpul expoziției și
despre ce înseamnă aceste trenduri
pentru viitorul tiparului.
Moderatoarea webinarului
„Moving Forward: FESPA Review,
Market Trends, and the Future”
a fost Danna Drion, director de
marketing în cadrul Mimaki
Europe, care l-a invitat pe Graeme
Richardson-Locke să facă un scurt
rezumat al expoziției FESPA Berlin
2022. Potrivit acestuia, organizatorii
au fost încurajați de faptul că ediția
din 2022 a fost de două ori mai
mare decât cea din 2021, organizată
în Amsterdam. Fiind o perioadă
post-pandemică a existat un număr
mai mic de vizitatori, însă potrivit
expozanților, calitatea vizitatorilor
cu planuri de investiții a fost mult
mai bună. De asemenea, RichardsonLocke a precizat că în cadrul rețelei
de asociații a FESPA există o
preocupare intensă pentru reducerea
consumului energetic prin apelarea
la producătorii de tehnologie care
oferă sisteme de producție mai
eficiente, fluxuri de lucru mai rapide
și reducerea risipei de materiale.
Reprezentantul FESPA a precizat
că automatizarea, sustenabilitatea
și eficiența energetică sunt temele
centrale de discuție ale industriei
poligrafice internaționale.

Potrivit lui Mark Sollman,
manager al departamentului de
aplicații în cadrul Mimaki Europe,
producătorul japonez se confruntă cu o creștere tot mai mare a
cererii de suporturi de imprimare fără PVC – prețurile încep să
scadă pentru aceste materiale ecologice, fapt care le transformă în
preferatele clienților. Totodată, pe
fundalul crizei energetice, Mimaki
observă o creștere a cererii pentru
tehnologie UV LED pe segmentele
de semnalistică, arte grafice și
producție industrială. În ceea ce
privește imprimarea pe textile,
Mimaki observă că tot mai mulți
clienți optează pentru imprimarea
directă pe bumbac și pe materiale
care nu au în compoziție PVC sau
poliester.
Reprezentantul FESPA a adus
în discuție și evoluțiile pozitive
care vin din partea producătorilor
de echipamente - aceștia încep să
se concentreze tot mai mult pe
standardele de certificare a eficienței energetice (precum Energy
Star), care dovedesc că tehnologia
de imprimare/uscare UV LED este
mult mai eficientă energetic în
comparație cu sistemele de uscare
a cernelii pe bază de lămpi cu
vapori de mercur. Alte standarde
care câștigă tot mai multă credibilitate și importanță în ceea ce privește sustenabilitatea și siguranța
cernelurilor sunt GREENGUARD

Gold și STANDARD
100 de la OEKO-TEX.
Foarte importante
în stabilirea noilor
direcții și trenduri
sunt și cele mai noi
reglementări, precum
„Strategia Uniunii
Europene (UE) pentru
produse textile sustenabile și circulare”
– viziunea prevede că
până în 2030 toate produsele textile introduse pe piața UE trebuie
să fie sustenabile, reciclabile,
confecționate în mare măsură
din fibre reciclate, fără substanțe
periculoase și produse cu respect
față de drepturile sociale și de
mediu. Totodată, acesta include
și necesitatea ca „moda rapidă
trebuie să nu mai fie la modă”, un
scop ce poate fi atins prin comercializarea de textile de o calitate
mai mare și prin servicii profitabile de reutilizare și reparare, care
trebuie să fie disponibile pe scară
largă. Printre celelalte trenduri
tot mai vizibile pe piața de print,
reprezentanții Mimaki observă și
o cerere uriașă și o nevoie pentru
tehnologie de automatizare – spre
exemplu, echipamentele Mimaki
permit integrarea și conectarea la
mașini de finisare, la brațe robotice și software specializat. Potrivit
lui Graeme Richardson-Locke,
acest trend va duce la micșorarea
numărului de oameni implicați
în procesele de producție, însă
acestora li se vor deschide noi
oportunități în domenii precum programarea, permițând
deci specializarea personalului.
Graeme Richardson-Locke a subliniat și uriașul potențial creativ
al tehnologiilor de imprimare
digitale, îndemnându-i pe printeri
să experimenteze cât mai mult în
beneficiul clienților.
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Consumabile imprimare
serigraacă
Consumabile pentru
realizare PCB-uri

S.C. GRAFORM S.R.L.
COMERCIALIZĂM LAME PENTRU ȘTANȚE
lame de cuțit, big, perfor, preducele, pânză trafor,
contrabiguri, folie de imprimat la cald, materiale
emboss, plăci magneziu, etc.

021.312.77.63 • 0372.730.921• www.hollromimpex.ro

Consumabile imprimare
digitală
Consumabile imprimare
tampograacă

ASCUȚIRE ȘI COMERCIALIZARE  cuțite de ghilotină  rigle de tăiere

 preducele  apărători magnetice

+40 266 218 276 - +40 744 763 531
office@hardmetalsrl.ro www.hardmetalsrl.ro

Zipper bags.... chiar și pentru cuie

Sediu Cluj-Napoca
Str. Voltaire, nr. 15
Tel./fax: 0264 597 087
Mobil: 0745 589 774
0787 531 318
graform_cluj@yahoo.com

ZIPPER
PACK
AGS
BINTER-TECH
www.graform.ro

Folie extensibilă ambalare
Bandă adezivă personalizată

Pungi cu fermoar în diferite dimensiuni
Grosime 40 microni pentru uz non alimentar,
obiecte promoționale, piese de schimb diverse, brelocuri
mostre parfum, articole de mercerie, accesorii pescuit
CD și DVD, cărți de vizită, semințe de plante, componente electronice
produse textile, mostre, chiar și cuie

0728 808 383
0738 675 436

suport@rapidocolor.ro
www.zipper-bags.ro

021 347 2937
0728 808 383

office@zipp
www.zippe

Șos. Clinceni, nr. 3, Bragadiru, Ilfov
tel.: 0728 777 181, e-mail: office@intertechpack.ro

Xerox anunță progrese ecologice
și de responsabilitate socială
Xerox Holdings
Corporation a publicat recent
raportul pentru 2022 privind
responsabilitatea socială
corporativă globală (CSR), în
care prezintă progresele și
obiectivele companiei privind
impactul asupra societății și
asupra mediului.
Xerox își propune să
atingă neutralitatea emisiilor
de dioxid de carbon până în
2040 - în acest scop compania
a implementat cursuri de
conștientizare a schimbărilor
climatice pentru toți angajații săi
din întreaga lume și și-a redus
consumul energetic cu 12,8% în
2021, față de 2020. În plus, Xerox a
lansat inițiativa „Xerox Volunteer
Days” în cadrul căreia peste 500
de angajați au făcut peste 7 000 de
ore de voluntariat în comunitățile

Reprezentanță în București
Str. Heliade Între Vii, nr. 3-5
Tel./fax 021 252 89 02
Mobil 0730 589 774
0728 308 648
graform_bucuresti@yahoo.com

lor locale. Mai mult, compania a
folosit software-ul de asistență
de la distanță CareAR pentru a-și
diferenția experiența de service
și pentru a-și reduce emisiile cu
peste 269.000 de tone metrice de
CO2 prin scăderea numărului de
vizite fizice la sediul clienților cu
21.000 într-un singur an. Totodată
Xerox a primit o subvenție din
partea Departamentului Energiei
din SUA pentru a avansa eforturile
companiei în domeniul Cleantech,

al tehnologiilor prietenoase cu
mediul, mai precis în ceea ce
privește reducerea impactului
negativ al omenirii asupra
mediului.
Raportul consemnează și
progresele Xerox în domeniul
creșterii diversității și
incluziunii forței de muncă și
în ceea ce privește integrarea
indicatorilor de mediu și sociali în
criteriile de compensare pentru
rolurile superioare de conducere.
Colaborarea dintre Xerox și
Agenția de Protecție a Mediului
din SUA privind elaborarea
și implementarea criteriilor
ENERGY STAR pentru produsele
recondiționate a condus la
lansarea a trei noi modele de acest
fel, care sunt certificate la noile
standarde.
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VÂNZĂRI
PRE-PRESS, DESKTOP PUBLISHING
Vindem CTP inkjet StudioRIP DTP, preț 3 200 euro (605 x
745) – 3 700 euro (770 x 1030), calitate excelentă (2 880
dpi, 175 lpi), placă convențională, consumabile ieftine.
Vindem CTF inkjet pentru filme de serigrafie, flexo, circuite
imprimate etc, Dmax = 5, preț 890 euro (330 mm) – 3190
euro (1118 mm). Mostre gratuite de film/plăci. Telefon:
0722 998 542; 0723 999 587. Detalii pe: www.studiorip.ro
Tipografie vinde ramă copiat plăci Theimer Copymat
Nova, format maxim 55 x 65 cm, puțin folosită, importată
din Germania cu stand și rafturi de depozitare. Telefon:
0745 648 964; europrintbacau@gmail.com
Vând ramă de copiat, THEIMER, model 3264, fabricație
2001, format: 50 x 70 cm, 220V. Oferim mai multe detalii
la telefon: 0722 345 458.

UTILAJE IMPRIMARE OFFSET
BICOIND VĂ PROPUNE: echipamentul Heidelberg
GTO 52, 1 grup de culoare, umezire Varn Kompac.
Tel.: 0723 512 256; office@bico.ro; Vizitați pagina web:
www.bico.ro
KOMORI Sprint II 228P, an de fabricație 1995, serie nr.
171, 18 mil. treceri, în București; preț: 4 000 euro + TVA.
Tel.: 0722 345 458.

UTILAJE IMPRIMARE /
FINISARE FLEXO
De vânzare echipamentul flexo tip RY 320, 6 grupuri de
culoare cu IR si UV. Mai multe detalii la tel.: 0723 039 355;
tiposimon2003@yahoo.com
Vând utilaj imprimare flexo, 1 culoare, lățime 1.300 mm,
alimentare mecanică, folosită. Detalii la tel.: 0729 834 530;
office@otelservice.ro
S.C. Benino vinde mașină de tipărit flexo, 1 culoare,
alimentare semiautomată, format maxim 1.400 x
1.000 (NOUĂ); preț: 12.000 euro; alte utilaje se pot
vedea în linkul: https://drive.google.com/drive/
folders/1zbJBhA2qztvCG-et8JmsLZhJsLEI82i6
Telefon: 0724 250 915.

UTILAJE PENTRU PRODUCŢIA
PUBLICITARĂ
Societate vinde printer HP Latex 335, lățime max. 160 cm,
cerneluri latex, 6 culori (CMYK, Light Cian, Light Magenta),
rezoluție 1.200 dpi, cartușe originale HP, capete schimbabile, fabricație 2019, stare perfectă de funcționare. Printează pe orice tip de suport, inclusiv pe anumite materiale textile. Preț: 6.500 euro + tva. Contact: 0723 211 018;
e-mail: office@stilmedia.ro

De vânzare următoarele echipamente: - echipamente de sublimare şi imprimantă hibrid UV LED calandru de sublimare Roland Texart CS (KALA) *
Nou! - Imprimantă de sublimare Roland Texart RT640 funcţională (necesită cap nou). Preţ: 12.000 euro
negociabil.
- imprimantă LED UV FUJI 1 600 – hibrid (listare
plană sau din rolă), full color+alb+lac selectiv; sunt
în perfectă stare de funcționare, au toate reviziile la
zi. Preţ: 10.000 euro negociabil. Tel: 0744 623 616;
e-mail: office@dasscenter.ro
Societate comercială vinde la jumătate de preț,
următoarele echipamente foarte puțin folosite,
(aproape noi – sub 200 ore de funcționare):
1/Imprimantă Mimaki UCJV 300-160, cu jet de
cerneală și cutter încorporat, lățime maximă de printare
1610 mm, 2 capete piezo electric (configurație în linie),
rezoluție de imprimare: 300 - 1 200 dpi, dimensiunea
picăturii: min. 7 pl, max.: 28 pl, înălțimea capului de
imprimare: ajustare manuală (2.0/2.5/3.0 mm față de
suportul de imprimare), grosimea materialului: max.
1 mm, greutatea rolei: max.: 40 Kg, alimentare electrică:
2 x Monofazat (AC 100-102/200-240 V +/-10%, 50/60 Hz
+/-1 Hz. Preț: 10.900 euro + Tva.
2/Imprimantă digitală model UD25C8AJW, materiale
flexibile și rigide, CMYK + alb, înălțimea carului de
printare până la 80 mm, imprimare pe orice material plan:
Forex, Foam, Bond, Plexiglass, Policarbonat, Ceramică,
PAL, Sticlă, Piele etc. Suprafața de lucru efectivă: 2 500 x
1 300 mm, structură metalică solidă, sistem anti-coliziune
integrat, 2 zone individuale de vacuum, sistem de ghidaj
liniar dublu pe axa x, deplasare pe axe: șurub cu bile,
servo-motoare Panasonic. Preț: 20.300 euro + Tva.
3/Masă de tăiere flatbed, model CB0311-2516,
suprafața de lucru: 2.500 x 1.600 mm, zone de vacuum
individuale, precizie poziționare +/- 0,01 mm, viteza de
tăiere până la 1 200 mm/s (în funcție de tipul materialului
prelucrat), viteza de mișcare pînă la 1 500 mm/s,
adâncimea de tăiere până la 50 mm (în funcție de tipul
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materialului), diametru minim de tăiere 3 mm, tipuri de
materiale: compozite, cauciuc, EVA foam, foam, carton
ondulat, plastic etc. Capete multifuncționale: cuțit de
tăiere oscilant, instrument de desenare, instrument
de biguire cu rolă și sistem de poziționare cu laser.
Preț: 24.500 euro + Tva.
4/ CNC gravator laser model HM-1610 CCD, tub
Laser 100 W CO2 – 10.6 mm, suprafața de lucru: 160 x
100 cm, software inclus BMP, AI, DXF, DSF, LaserCad –
Acceptare formate PLT, DWG Controller DSP, integral
digital cu afișaj inclus în batiul mașinii, camera CCD
inclusă, viteza de de mișcare pe axe: 1 - 500 mm/
sec. la tăiere; 1 - 1 000 mm/sec. la gravare. Preț: 7 249
euro + tva. Echipamentele sunt în producție se pot
viziona și efectua probe. Cei interesați sunt rugați să ne
conecteze la telefonul: 0722 242 746.

VÂNZĂRI
UTILAJE FINISARE

Tipografia Printco vinde mașină de fălțuit Heidelberg,
format maxim: 56 x 90 cm, format minim: 14 x 18 cm, 4
buckle plates, funcționează impecabil. Tel.: 0728 906 556;
mariana.atanasiu@printco.ro

GRAFOPRINT S.R.L OFERTA DE TOAMNĂ - MINI LINIE TIPOGRAFICĂ- 80% DISCOUNT
Mașină de tipar de vânzare și consumabile aferente
[MACHINE FOR SELLING AND CONSUMABLE (supplies) for rotary offset printing press DRENT and collator BAMA]
Nr.
Crt.

1

3

4

6

7

NUME

Serie nr. /An Descriere

preț vânzare
ofertă
Preț Piață
specială
80% discount

web width 450 mm; unwind 100 cm,
unwind shaft 70 mm; web-guide; 4
Mașină de tipărit rotativ offset
Printing units wet offset, 1 x reversing
Drent Gazelle 2 (4 gr. culoare)
system; 4 x 24 cartridge, sticky back
IMR 6P - 445 mm (Rotary offset 112503790
blanket 1,04mm; perforation unit with 2 18 000 €
printing press (business forms) - 331 / 1982
positions for file hole cartridges; sprocket
Drent Gazelle 6 IMR L (24") - 4
holes or pin feed one up production;
colours)
cross perforation cylinder 24"; folding
unit; reel to sheet; reel to fold
6 unpack stations; crimp station for both
sides; crash numbering unit; folding
Mașină de colat zig-zag 2 Bama
AM
swing; lowering delivery table with
3 000 €
Rapid 2000M 500 mm (Pack
1368/1992 brushes, Green tape roll Multiflex size
Collator Bama Rapida 2000)
mm 13 x 150 m + gluing mechanical
unit.
Mașină de tăiat zig-zag Bowe1
cutter for continuous paper 303 mm;
1 000 €
310 450 mm (Forms Cutter
na
pinfed; exit tray with magnets
Bowe 303)
Consumabile pentru tipar
blankets, slitting wheels, cuting blades,
rotativ (Consumables (supplies)
washing solutions, inks, dies (hole file,
3 000 €
for rotary offset printing press
na
spocket hols), crimp -locks, multyflex
(business forms) Drent and
tape, glue(adhesive), etc.
collator Bama)
Dispozitive mecanice
de înseriere (Mechanical
na
20 pieces
1 500 €
numbering units ATLANTIC ZEISSER (for collators)
TOTAL

26 500 €

Obs. 1

ready to
shipp*

ready to
shipp*

ready to
shipp*

ready to
shipp*

ready to
shipp*
4 999 €

Utilajele sunt dezinstalate si ambalate pentru expediție. Prețul este EX-WORKS.
Contact la: 0256-292 615/ 0724 534 571; grafoprint@grafoprint.ro
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VÂNZĂRI

PIESE DE SCHIMB

NAROTI MACHINERY vă oferă din stoc şi la comandă:
PIESE DE SCHIMB. Naroti Machinery vă oferă din stoc
ventuze de cauciuc, piese de schimb şi consumabile
Vând
ghilotină
EBA
720
Multicut
CNC. pentru maşinile de tipărit (HEIDELBERG, ROLAND,
KOMORI, FUJI), greifere pentru KBA RAPIDA, KBA
Tel.: 0722 280 977; office@dola.ro
PLANETA, HEIDELBERG, ROLAND, BOBST, IBERICA. Piese
S.C. BICOIND vă propune echipamentele următoare: de schimb şi consumabile pentru toate ştanţele cilindru
HEIDELBERG. Jachete antimarcare pentru toate tipurile
1/ Ghilotină Adast Maxima 80, programabilă;
de maşini de tipărit. Piese originale KOMPAC. Laterale
2/ Ghilotină Herold 92, citire cu periscop;
teflon şi valuri KOMPAC Technologies. Toate piesele şi
3/ Linie de așezat etichete POLAR TR 1E;
consumabilele sunt fabricate în Europa, Anglia şi USA.
4/ Mașină de broșat ORDIBEL;
5/ Mașină automată de broșat JUD ECAMON MR 520, Telefon: 0742 966 556; office@naroti.ro; www.naroti.ro
fabricație Franța;
S.C. BICOIND SRL vinde:
6/ Mașină automată de cusut cu ață SMITH EUROPA;
7/ Mașină de fălțuit STAHL, T 50, cu 4 falțuri paralele, 1 - Așternut metalic (table de cilindru) pentru toate maşinile
ştanţe Heidelberg Cilindru, Tiegel și mașini offset GTO;
falț în cruce;
- Piese de schimb pentru Heidelberg GTO şi MO;
8/ Mașină de plastifiat GMC;
- Piese pentru mașina de adunat Theisen & Bonitz;
9/ Linie pentru UV, 52 x 72 cm;
- Capete de capsare HOHNER 52/8 S;
10/ Mașină semiautomată de ambalat reviste BECK-GO - Nuci de înseriere revizate - se acordă garanție;
Nurtinger, fabricație Germania;
- Compresoare RIETSCHLE 90 Mc, paleți de grafit.
11/ Mașină de ambalat ITAL DIBIPACK 4255;
Pentru informații detaliate va rugăm sa ne contactați Telefon: 0723 512 256; www.bico.ro

UTILAJE FINISARE

la tel: 0723 512 256; office@bico.ro. Vizitați pagina web:
www.bico.ro

Lichidare utilaje tipografice, aștept oferte: - CTP, 100
x70 cm, Fuji Luxel V9600 full automatic, se poate vedea
în funcțiune, preț: 3 200 euro; - Broșator carte BB300,
preț: 1 470 euro, în stare bună; - Ghilotină Ideal 72, preț:
450 euro, în stare foarte bună; - Mașină de ritzuit la
pedală (an 1880), 66 cm, preț: 370 euro; - Imagesetter
Avantra 30, online, preț: 1 300 euro.
Detalii la tel.: 0754 225 588; preturi@cmyk.ro
NAROTI MACHINERY vă oferă echipamente de
laminat la cald şi la rece, maşini de biguit şi perforat,
role de big şi perfor, prese folio şi emboss, maşini de
înseriat, maşini de ștanţat, maşini de lăcuit cu UV și IR,
cutter plotere, soft de creare şi modelare cutii, pudră
termografică de diferite culori. Toate echipamentele
sunt fabricate în Europa şi Anglia. Tel.: 0742 966 556;
www.naroti.ro; office@naroti.ro

UTILAJE PRELUCRARE CARTON

DIVERSE
Producător cursoare calendar www.cursor.ro
e-mail: contact@cursor.ro. Tel.: 0743 386 758.
S.C. IDEAL PAPER SRL vinde din activitatea de producție
două utilaje:
- ștanță Original Heidelberg, format: 40 x 57 cm;
- mașină de tipar offset Ryobi 520, format: 520 x 365 mm.
Detalii la telefon: 0723 543 431; stan@paperprod.ro
Tipografie din București, vinde 33 000 coli hârtie offset
70 g/mp, dimensiune: 18 x 61 cm. Preț: 6,15 euro + TVA/
1 000 coli. Relații la tel.: 0723 311 013

VINDEM echipamentele:
- colatoare și linii broșuri CP BOURG și HORIZON;
- maşini de fălţuit: CAS 52 cm; STAHL 52 cm, 4+1 cuţit;
STAHL 32 cm; MB 38 cm; FALTEX 35 cm. - ghilotine:
POLAR 80 cm; IDEAL 52 cm, IDEAL 48 cm, EBA 55 cm;
- cuțite ghilotină SH; mașini de pus capse; bormașini; DIVERSE
prese carte; mașini cusut; mașini de uns; mașini de
biguit & perforat, mașini laminat, mașini de broșat, nuci Cumpăr utilaje tipografice sau tipografii complete.
înseriere, capsatoare & Booklet makere; ştanțe plăci; Telefon: 0722 280 977; office@dola.ro
mașină lac UV. Tel.: 0740 091 190. Oferta cu preţuri şi
foto pe: www.autograf2002.ro

CUMPĂRĂRI

S.C. BENINO vinde: ștanţă TUN (volumetrică) MQ260,
NOUĂ! 9 000 euro, preţ fără TVA. Presă balotat UNIPRESS
1M, balot: 550 x 450 x 600 mm; preț: 1.500 euro fără TVA
și alte utilaje vezi în linkul: https://drive.google.com/
drive/folders/1zbJBhA2qztvCG-et8JmsLZhJsLEI82i6
Relații la telefon: 0724 250 915.

PRESTĂRI SERVICII

OFERTE
S.C. TIPOGRAF SERVICE S.R.L.: vânzări, montări,
demontări, întreţinere, reparaţii, revizii utilaje tipografice. Tel.: 0723 636 772; www.tipografservice.ro
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Vânzări echipamente finisări tipografice second-hand
Nr
1

Denumire

Alimentare

MBO MULTIPLI 384 Alimentare prin fricțiune

Tip echipament
Mașină de fălțuit
Sistem fălțuit, capsat și tăiat
broșuri
Mașină de găurit hârtie cu 2
capete, acționare la pedală
Mașină aplicare folio la cald din
rolă

2

Watkiss

Alimentare manuală

3

Constantin Hang

Alimentare manuală

4

Thermo Thype FT-10

Alimentare manuală

5

MBO MULTIPLI 384

Alimentare pe vacuum

Mașină de fălțuit

6

ROMBIG

Alimentare manuală

Big pentru carton de legătorie

7

Newbind Adventure
H

Alimentare manuală

Mașină de broșat

8

Routter Mecanic

Alimentare manuală

9

Turning-in copertă
PROTOS Typ 165

Alimentare manuală

10

Keen cut

Alimentare manuală

11 VICTORIA 37 x 51 cm

Routter cu comandă digitală
pentru tăiere cu freză, suprafață
activă 600 x 900 mm
Dispozitiv electric pentru
îmbrăcat copertă din carton de
legătorie pentru carte
Trimmer manual pentru tăiere
plăci

Alimentare manuală

Ștanță portofel
Presă folio și emboss

12

POMA

Alimentare
semiautomată

13

Nagel Folnak 8
booklet trimmer

Alimentare automată

14

GBC AP2

Alimentare automată

15

Capsarom 1

Alimentare manuală

Ghilotină electrică automată
pentru broșuri
Mașină de perforat pentru
spirală metalică, cu capete de
perforat 2:1 și 3:1
Capsator sârmă 0,8 mm

Stare de
funcționare

Preț EURO
fără TVA

Piese de schimb
În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare
În stare de
funcționare dar
lipsă card de
comandă

100
150
500
250
400
400
200

În bună stare de
funcționare

600

În bună stare de
funcționare

500

În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare
În bună stare de
funcționare

800
900
800
900

În bună stare de
funcționare

2700

În bună stare de
funcționare

300

e-mail: contact@interbrand.ro; telefon: 0744 526 857
S.C. BICOIND SRL execută următoarele servicii: mutări
echipamente, curăţare, montări & demontări, revizii. Reparăm
nuci de înseriere pentru maşini offset. Tel.: 0723 512 256;
web: www.bico.ro
Legător arhivar atestat, ajut cu lucrări de calitate. Aștept și
provincia. Telefon: 0722 678 756.
S.C. COSMIL Prod SRL, oraş Târgu-Frumos, jud. Iaşi,
execută matriţe ștanţe pentru carton ondulat şi duplex.
Telefon: 0745 864 220

LOCURI DE MUNCĂ
OFERTE
SC Sticker, producător de etichete în rolă din Otopeni,
angajează: - ștanțator ștanță plană, dimensiuni mici
- tipograf pe mașină de tipar offset etichete în rolă,
Program: orele 6-20, 3 zile, luni, miercuri și vineri în prima
săptămână apoi marți, joi și sâmbătă, în a doua săptămână,
prin rotație. Transport asigurat în Otopeni cu preluare din
Aviației, carte de muncă, salariu net, pentru început: 3 000
ron/lună. Contact: d-na. Denisa - 0762 215 805.

Tipografie angajează ajutor tipograf in Militari, sector
6. Persoana organizată, punctuală, comunicativă și
dispusă să lucreze în echipă. Absolvent studii medii,
atestat de motostivuitorist reprezintă un avantaj.
Telefon. 0746 208 899; e-mail: office@superposter.ro

CERERI
Operator Tighel (folio, emboss, ștanță) vârsta 58
ani, experiență în domeniu 15 ani, doresc angajare
full-time în București – preferabil în sect. IV sau V.
Tel.: 0722 508 628.
Legătorese, 3 persoane, cu experiență în legătorie
manuală şi pe mașina de broșat dorim colaborare
part-time, după-amiaza. Telefon: 0769 212 783,
0734 083 460.
Ambalatoare produse textile și cunoștințe în domeniul
tipografic ca legătoreasă, caut un loc de muncă în
București. Telefon: 0771 280 804.
Legătoreasă în tipografie, vârsta 44 ani, experiență 13
ani în domeniu, solicit angajare în București, de preferat
în sectorul 4. Telefon: 0722 206 096.

TALON DE ANUNȚURI ȘI ABONAMENT | 48

Revista AFACERI POLIGRAFICE
Data publicării şi termenul
de primire a publicităţii
Numărul următor al revistei va fi
publicat la data de 31.01.2023 iar
data limită de primire a publicităţii
va fi 23.01.2023.
Publicitatea achitată dar nedefinită
(prin lipsa precizărilor dvs., a adresei
de apelare sau primită prin poştă după
data limită) va fi publicată din oficiu în
numărul următor definitivării respectiv
primirii.
Distribuirea revistei
se face prin poştă celor 1 300
decidenți abonați din domeniul
artelor grafice, packaging şi producţiei
publicitare. Publicarea revistei AFACERI
POLIGRAFICE simultan şi pe internet
prin platforma
www.afaceri-poligrafice.ro asigură
beneficiarilor de publicitate
cel mai bun raport DIFUZARE / PREŢ
Creată în iunie 1998, este singura
revistă de profil care a fost distribuită
lunar în întreaga Românie. Excepție fac
lunile destinate vacanțelor de vară și
iarnă, adică lunile iulie și decembrie.
Pentru tarife de mare publicitate
şi pentru inserări contactaţi-ne la:
tel.: 0722 242 746, 0723 311 002
sau la sediul Afaceri Poligrafice:
Bd. Energeticienilor 8 (intrare prin
str. Cornu Luncii nr. 16), Bucureşti 3
Domeniul poligrafic, în sens etimologic
este domeniul inscripţionărilor de
orice fel pe orice suport şi conţine
grupurile alăturate de cititori ai revistei.
Grupuri de cititori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centre pre-press
Tipografii
Industria de Packaging
Firme Producţie Publicitară
Industria de Flexo
Serigrafii
Tampografii
Reprografii
Unităţi cu alte tipuri de imprimare
Legătorii
Producători, importatori şi
distribuitori de materiale şi
echipamente pentru arte
grafice
Prestatori de servicii de întreţinere
pentru echipamente
Edituri şi trusturi de presă
Agenţii de publicitate
Mari consumatori de servicii şi
produse finite specifice

Destinatarii poştali sunt
managerii şi directorii de marketing

Persoana de contact/funcţie ..................................................................................................
Firma............................................................................................ cod fiscal..........................................
Str.................................................................nr....................bl................. sc..................et......ap............
Loc...............................................................jud./sect...................................Cod poştal...................
tel......................................................fax...................................... mobil.................................................
e-mail.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Domenii de activitate........................................................................................................................
Banca:.......................................................................................................................................................
IBAN:.........................................................................................................................................................
 DA, doresc să fiu abonat şi să primesc următoarele 5 numere, 95,2 lei, tva inclus
 DA, doresc să fiu abonat şi să primesc următoarele 10 numere, 190,4 lei, tva inclus
 DA, doresc să primesc în continuare revista la noua mea adresă.

 DA, doresc să public de  2,  3, 4 ori consecutiv următorul anunţ:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(opțiuni:  bolduit  cu chenar  cu fundal în chenar) la rubrica bifată mai ios:

VÂNZĂRI

CUMPĂRĂRI

 ........................................ PRE-PRESS, DESKTOP PUBLISHING .......................................  
  ............................................. UTILAJE IMPRIMARE OFFSET ............................................  
  .................................................... UTILAJE TIPAR ÎNALT ....................................................  
  ..................................... UTILAJE IMPRIMARE/FINISARE FLEXO ....................................  
  .................................................. UTILAJE TIPAR DIGITAL ..................................................  
  .................................... UTILAJE PT. PRODUCŢIA PUBLICITARĂ ....................................  
  ................................................ALTE UTILAJE IMPRIMARE ................................................  
  ....................................................... UTILAJE FINISARE ......................................................  
  ........................................... UTILAJE PRELUCRARE CARTON ..........................................  
  ................................... UTILAJE PENTRU AMBALAJE FLEXIBILE ...................................  
 ............................................... SERIGRAFIE-TAMPOGRAFIE ..............................................  
 ............................................................REPROGRAFIE ..........................................................  
 .........................................................PIESE DE SCHIMB .......................................................  
  ..........................................................MATERII PRIME .........................................................  
  ................................................................DIVERSE .................................................. ............  

OFERTE

CERERI

 ...................................................... PRESTĂRI SERVICII ...................................................... 
 ................................................. POSTURI DE CONDUCERE ................................................ 
 .......................................................LOCURI DE MUNCĂ ...................................................... 
............................................... OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ..............................................
 ................................................. LISTA RĂU PLATNICILOR .................................................
 ............................................................... LICITAȚII................................................................

Transmiteţi originalul sau copia xerox a talonului completat cu litere mari prin e-mail: succes@afaceripoligraflce.ro sau prin poştă la: S.C. Afaceri Poligrafice SRL, O.P. 1 - C.P. 883, Bucureşti.

Tarife pentru MICĂ PUBLICITATE şi condiţii de GRATUITATE
 = simbol indicator pentru rubricile de mică publicitate GRATUITE în limita a 36 cuvinte

cumulate pentru o firmă, cu condiţia ca activităţile comerciale promovate să nu fie sistematice
şi cu condiţia ca ofertanţii să specifice preţurile la rubricile de VÂNZĂRI.
Anunţurile gratuite vor fi publicate în limita spaţiului grafic disponibil.
 = simbol pentru rubricile PLĂTITE, pentru cei cu activităţi sistematice.
Dacă nu doriţi să fiţi restricţionaţi de condiţiile pentru gratuitate şi vreţi să aveţi certitudinea
publicării la o anumită dată, veţi plăti, pentru fiecare
anunț de până la 18 cuvinte - 35 lei, tva inclus
anunț de până la 36 cuvinte - 70 lei, tva inclus
Pentru anunţuri de mică publicitate în chenar se va plăti valoare dublă
iar pentru chenar + fundal yellow se va dubla din nou tariful
Nou! Utilizați alternativa inserării anunțurilor direct pe portal deoarece veți avea surpriza obținerii
unui cost mai mic, plus diverse noi opțiuni. Suport: 0723 311 002; office@afaceri-poligrafice.ro
Anunţurile obişnuite (fără chenar) pot fi publicate cu scris bolduit la tarif egal celor în chenar.
Facilitate! Se poate socoti ca un singur cuvânt denumirea completă la echipamente.
Modalităţi de plată
Ordin de plată: dovada plăţii va fi copia ordinului de plată vizat de bancă pentru:
S.C. Afaceri Poligrafice S.R.L., cod IBAN: R071RZBR0000060002406946, Raiffeisenbank SA
- filiala Decebal sau R045BREL0002000650320100, Libra Internet Bank SA - Sucursala Ion
Mihalache. Numerar, la sediul Afaceri Poligrafice din Bd. Energeticienilor nr. 8
(intrare prin str. Cornu Luncii), Bucureşti 3.

PRINOVA
PRODUCTIE FLEXIBILA
SI RAPIDA

Capsare eficienta
Datorita statiilor de adunat inovative, linia de
adunat-capsat Prinova de la Müller Martini
poate fi setata in cel mai scurt timp. Din acest
motiv este cea mai eficienta masina pentru
tiraje mici, ca o linie multi-functionala.
Predestinata si tirajelor medii, la fel de eficienta.

Linie de capsat automatizata – economisiti timp si
resurse: Capsare de la Müller Martini.
mullermartini.com/prinova

