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Negyed évszázad
a nyomdaiparban
Siker, kicsapongások, krízis, irányváltás, ismét siker: ismerõs fordulópontok minden cég életében, persze kinek
melyikbõl jut több vagy kevesebb. A hazai nyomdaipari
vállalkozások között azonban kevesen mondhatják el magukról, hogy 25 éve meghatározó
szereplõi a piacnak. Az „ezüstlakodalmát” stílszerûen partnerei körében ünnepelte a
Partners Kft.
tanítás elkerülhetetlenné vált. Ezt az
igényt elégítette ki több mint tíz éven
keresztül a FairPrint DTP-konferencia,
amelynek egyik rendezõje és szakmai
alapítója a partners Kft. volt – 1996-tól
kezdõdõen az ország nyomdai elõkészítéssel foglalkozó szakemberei rendszeresen összegyûltek, hogy az újdonságokról tájékozódjanak. A rendezvénysorozat 13 alkalmat élt meg, a mai
napig nyomot hagyva a szakmában.

Az ötlet, anno…
25 évvel ezelõtt két villamosmérnök és
egy matematikus döntött úgy, hogy a
Ventura Publisher tördelõszoftverre
alapozva, a kor lapkiadóinak kiszolgálására kifejlesztik saját rendszerszoftverüket, a Headline-t – és a sikersztori
elkezdõdött. Míg a számítógépes elõkészítés adta az alapötletet, ugyanez az
ágazat jelentette a kihívást is, ugyanis
a rohamléptekkel fejlõdõ szegmens hamar kinõtte magát. Egyre több szerkesztõségben, stúdióban és nyomdában jelentek meg a lézernyomtatók és
lézerlevilágítók, így a cég figyelme inkább a nyomdai elõkészítõ rendszerek
integrációja felé fordult. Egyre fejlettebb
szoftverekkel
(Photoshop,
Illustrator, QuarkXpress) és egyre pontosabb és gyorsabb tekercses és doblevilágítókkal. Ekkoriban közel tíz éven
keresztül a partners neve szinte egyet
jelentett a UMAX szkennerekkel, illetve
a ScanView doblevilágítóival és dobszkennereivel. A munka 1992-tõl már
saját stúdióban, fejlesztõlaborban folytatódott.

A tudást át is kell adni…
A szakmát azonban nem volt könnyû
meggyõzni a hirtelen bekövetkezett
technológiai változásokról, a tanulás –

4 2015/5.

Az elkerülhetetlen digitális
forradalom…
A 90-es évek végén kezdõdött a digitális nyomtatás térhódítása – a lézernyomtató technológia ekkor érte el azt
a minõségi és hatékonysági szintet
(Xerox Docutech, Xeikon, Indigo stb.),
hogy versenytársa legyen a hagyományos nyomdáknak. A Pytheas Kft. és a
partners Kft. 1997-ben a PXP Elsõ Magyar Digitális Nyomda Rt. megalapításával elsõként lépett színre színes és
fekete/fehér termékeivel, majd 2003ban a Prime Rate Kft.-be történõ beolvadásával máig is meghatározó szereplõje a magyar digitális nyomdai piacnak.

Amikor a fejlõdés az akadály…
A 90-es évek végével prepress bevonult a nyomdákba, a nyomdai elõkészítõ berendezések hagyományos piaca is
összeomlott, sõt a szkennerpiacot is
romba döntötte a digitális fotózás megállíthatatlan fejlõdése. A technológia
fejlõdésével párhuzamosan a cég beszállítóinak termékportfóliója (és gyakran tulajdonosi összetétele) is változott, ami további tervek megvalósításának adott lehetõséget. Így pl. ekkoriban jött létre a Barco Graphics és a
Purup összeolvadásával az Esko, melynek termékei a mai napig meghatáro-

zóak a Partners Kft. portfóliójában és
forgalmában.
A csomagolóipar kiszolgálása új feladatok elé állította a vállalkozást: a flexó
nyomtatás, a csomagolástervezés, az
utófeldolgozás külön szakterületnek
számított, itt is megfelelõ szoftverekkel
a flexó CtP berendezésekkel jelentkeztek a piacon. A következõ kihívást a
display-nyomtatás kiszolgálása jelentette, de persze ez is megoldódott, sok
tanulással, munkával, valamint a piacvezetõ beszállítók új fejlesztéseivel és
közremûködésével. A fotopolimer nyomóformák elõállítása kapcsán pedig a
DuPont kidolgozó rendszereinek és
alapanyagainak forgalmazásával bõvült tovább a portfólió.
A születésnap csak egy ünnepi pillanat,
a munka és a piaci feltételek - követelmények mindig mozgásban vannak,
minden évben feltûnik egy-egy újabb
kiegészítõ termékcsalád a képviselt
termékek sorában. Tehát „a film forog
tovább”.
Az eltelt negyed évszázad alatt sok tapasztalat, szakmai tudás halmozódott
fel a vállalkozásban, de az eredeti filozófia mit sem változott: „Célunk, hogy
az általunk forgalmazott termékekkel
és munkatársaink tudásának és tapasztalatának átadásával MEGOLDÁST
nyújtsunk a csomagoló- és nyomdaiparban tevékenykedõ partnereink
technológiai és üzletfejlesztési elképzeléseihez”.
Gratulálunk!
A rendezvényen készült
felvételek
a www.transpack.hu
galériájában
megtekinthetõek.

