
I
smét bebizonyosodott, hogy a nyomta-

tott kommunikáció résztvevõi igénylik

önálló szakmaikiállításukat. Akiállítók

többsége örömmel, odafigyeléssel szere-

tett volna valamiújat, pluszt nyújtani. Még

azok is felvették a megmérettetés kesztyû-

jét, akik szerint ezen a kiállításon ott kell

lenni, hozzátartozik üzleti tevékenységük

színvonalához. Sohasem láthattak a láto-

gatók még ennyi és ilyen sokféle mûködõ

berendezést. Elegancia, jókedv és a jö-

võbe vetett pozitív várakozás sugárzott a

kiállítókból.

Üzleti sikerek
Megállapítható, hogy akik felkészültek és

valamilyen személyes koncepcióra fûzték

fel megjelenésüket, azok kedvezõ vissza-

jelzéseket kaptak, üzleti sikereket is el-

könyvelhettek. Néhány példa erre.

Látványosan vonultatta fel a Canon Hun-

gária fekete-fehér, színes, LFP síkágyas,

íves zászlóshajóit. Anyomtatható, szolgál-

tatásra alkalmas termékportfóliót Horst

Friedrich fotómûvész által készített nyo-

matok illusztrálták, ezzel is ötleteket adva

újabb piaci szegmensek nyomdaipari meg-

hódításához. Mind a négy kiállított rend-

szert értékesítették. (Igaz az is, hogy ezek-

kel kapcsolatban elõzetes tárgyalásokat

kezdeményeztek.) Szinte teljes választé-

kával vett részt a Konica Minolta. A Hesse

Trade széles kínálatát számos gép mûkö-

dés közbeni bemutatásával, valamint ere-

deti gyári és hazai szerelõk, instruktorok

felvonultatásával prezentálta.

A Grimex ugyanezt tette letisztított port-

fóliójával. A Mark Andy flexogép-specia-

lista termékeit a partners Kft. a Grimex

céggel közösen forgalmazza. A partners

a címkegyártás speciális módját mutatta

be a gyakorlatban, miszerint az érdeklõdõ

látogatók belga sörspecialitások közül vá-

logathattak, és a partners szoftver- és hard-

vermegoldásai segítségével flexonyomta-

tással készített, megszemélyesített, egyedi

sörcímkét gyártottak. Természetesen az

egyedi címkével ellátott végterméket a lá-

togatók el is fogyaszthatták. Nyeremény-

akciót szervezett a manroland Magyaror-

szág az általa nemrégiben piaci beveze-

tésre került Epple nyomdafestékekkelkap-

csolatosan. Ehhez az Epple mûszaki szak-

értõjét, Darius Milovicot is meghívta, aki

korábban 17 évig a manroland íves beren-

dezéseinek gyári instruktora volt, és töké-

letesen ismeri a két termék felhasználásá-

nak új lehetõségeit.

Fennállásának 21. évfordulóját ünnepelte

a PRSC, ezért a korábbiaknál lényegesen

több berendezést állított ki, bizonyítva az

online és nearline digitális kötészeti meg-

oldások növekvõ jelentõségét. Mindezek

mellett az Imprimo digitális nyomdaipari

rendszerek közép- és dél-európai viszont-

eladója lett.

Magazinunk, a PRINT & PUBLISHING

a Kocsis András Sándor által megalapított

Könyvkészítõk Informális Fóruma (KIF)

keretében stúdióbeszélgetést szervezett a

KIF és a nyomdaipari szolgáltatók részére.

Új megoldásokat vonultatott fel a Prosys-

tem csoport, a Horizon, az AMCO és az

ENCO Bt. A svájci csúcstechnológiát az

U.M. Kereskedelmi Kft. a swissQprint di-

gitális nyomógépével és a Zünd termékei-

vel prezentálta.

Vegyes felhangok

Valóban jól kiegészíti egymást a PPDexpo

és a SignExpo tematikája. Azonban ha fi-

gyelembe vesszük, hogy a digitális széles-

formátumú és táblanyomtatás, illetve ezek

termékeinek feldolgozása nyomdaipari te-

rület/technológia, és azokat néhány nagy-

vállalat alkalmazza, akkor a SignExpo

2019 fennmaradt kiállítói nem fedték le

szakmájukat.

Voltak, akik szerint az idei építés-bontás

volt a lezökkenõmentesebb, mások szerint

kívánnivalókat hagyott. A parkolást nem

a stadionépítés zavarta, hanem a kapus-

õrzõvédõ szolgálat önkényeskedése nehe-

zítette meg; elõfordult, hogy rokkant jel-

zésû kocsikat sem engedtek be.
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PPDexpo 2019: siker, eufória nélkül

Mitõl lehetne még jobb?
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Egyesek szerint felesleges gesztus volt az

elsõ napon a 11 órai kezdés. Viszont akár

minden nap lehetne 9 órai nyitás, hiszen

aki délelõtt érkezik, az úgysem tud már a

munkahelyén kezdeni.

A kevés kísérõrendezvény iránti érdeklõ-

dés nem volt erõsnek nevezhetõ. Viszont

voltak olyan résztvevõk, akik egyáltalán

nem, vagy csak alibibõl nézték meg a ki-

állítást. Elmaradt a gálafogadás, nem volt

céges rendezvény, workshop.

Tényszerûen a második nap látogatottsága

volt a legnagyobb. Aszervezõknek és a ki-

állítóknak szervezni, ösztönözni kellene az

egyenletesebb eloszlást. Még mindig ke-

vés a látogató, de akik jöttek, azok érdek-

lõdtek. Kesergés helyett tudást gyûjtöttek.

Sokan konkrét célokkal érkeztek a kiállí-

tásra, ami elõrevetíti a jövõbeni beruházási

szándékokat.

Néhány javaslat

Sokan tevékenyen vettek részt a PPDexpo

2019 létrejöttében, mások nevükkel is tá-

mogatták azt. Az akvizíció, a szervezés, a

lebonyolítás Pesti Sándor (PNYME), a ki-

állítás kivitelezése Kiss Zoltán (Expositor)

áldozatos munkája. A WOW hatáshoz ta-

lán korábbi indítás és több kolléga bevo-

nása is célszerû lenne.

A kiállítás sorsát, stratégiáját, esetlegesen

további résztvevõk bevonásával, a tulajdo-

nosnak kell meghatároznia, kétévenkénti

rendezés esetén is már most. A szélesebb

kiállítói és látogatói kör elérése érdekében

kiállítói bizottság is alakítható. A stratégia

ismeretében tervezhetõk a költséghelyek,

azok nagysága, a nyereség, csökkenthetõ

a kockázat.

Erõsíteni kell a marketingtevékenységet:

sajtóközlemények, internetes blogok, vi-

deók készítése szükséges. Folyamatos tá-

jékoztatás kell a megvalósítás szintjérõl,

a kísérõrendezvényekrõl, így a kiállítói

programok ütközése is elkerülhetõ.

Összegezve: minél több ember, minél ko-

rábban, minél jobban lehatárolt, de egy-

másra épülõ területek szervezésével tud

foglalkozni, annál nagyobb a siker.

Kell, és jó volt az idei PPDExpo 2019 kiál-

lítás. Ön szerint ki és mivel tudná a követ-

kezõt jobbá tenni?

Tolnai László

A
kiállítás második napján, 2019.

április 10-én került sor a Best Print

Hungary 2019 eredményhirdetés-

re és díjátadó ünnepségre. Idén 18 pályá-

zóéskét iskola,101 termékeközülkilenc

kategóriában hirdettek gyõzteseket.

A kategóriadíjak mellett átadásra kerül-

tek a zsûri, a Print & Publishing, a Papír-

és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület, a

Nyomtatott Kommunikáció Alapítvány

és a Best Print Hungary Nagydíjak is.

Grafikai Nagydíj: Keskeny és Társai

2001 Kft., Fashion Street – könyv tokban

Nyomtatási Nagydíj: Gelbert ECO Print

Kft., Kovásziskola

Finishing Nagydíj: Gelbert ECO Print

Kft., Mazel Tov

A PRINT & PUBLISHING Harmónia

Díját a Pénzjegynyomda Zrt. marketing-

kártya terméke nyerte el.

Best Print Hungary díjátadó
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