.1 K»\\\\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\\W’

Uutiset

j
Lyhyesti

81500

Ranskalaisyritys GSF on

myontanyt loukanneensa
ruotsalaisen tasolaminaattorien
valmistajan Rollsroller AB:n
patenttiaja hyotyneensa ssta
taloudellisesti. Patenttioikeus
kssta oli jatkunut useita vuosia.

suurkuvotulostinto toimitettiin
vuoden ensimmdiselld
neljönnekselld,

Heidelberg on lanseerannut

uuden Saphira Low Migration
-tuotesarjan Se tarjoaa alhai
sen migraatiotason tuotteita
elintarvikepakkausten paina
tukseen. Tuotteet tayttavat
rsppumattomien testauslaitos
ten mukaan EU-lainsaadannon
vaatimukset. Heidelbergin
mukaan tuotesarja tarjoaa
tarvikkeita kaikkiin painatuksen
ja jalkikasittelyn vaiheisiin.
HP on julkistanut tuo
vansa suurkuvatuotantoon
PageWide-teknakkansa, joka
on ollut kaytossä muussa
mustesuihkutulostuksessa
Kyseessa on erittain nopean
tulostuksen mahdollistava
teknskka, jossa tulostuspäat
eivät enaa luku, vaan laitteessa
on paperin levyinen paikallaan
oleva tulostuspaä.
Pakkaamisratkaisujen koko
naistoimittaja Adara Pakkaus

Oy on ostanut Display Pack
Finland Oyn koko osakekan
nan, Display Pack Finland on
kotimainen myymälä-ja kam
panjamateriaalien valmistaja,
jonka asiakasryhmun kuuluvat
muun muassa suuret elintar
vike-, kosmetakka-,juoma-ja
hygieniatuotteiden valmistajat
Agfa Graphics on kehittänyt

verkkotilaamisen järjestelmiaan
helpottaakseen niiden yhdis
tamista muihin jarjestelmsn
Agfan uusimmat Asanti ja Apo
gee StoreFront -jarjestelmat
toimivat nyt pilvipalveluina ja
ne voidaan integroida kaikkien
tarjoajien tyonkulkujarjestel
msn.
Erikoiskemikaaleja valmista

va Altana Group investoi 100
miljoonaa euroa Landa Digital
Printing -yhtiöon. Altana saa si
joituksellaan vahemmistöosak
kuuden. Altana pitäa Landan
nanoteknukkaa painamisen
mullistavana keksintönä.
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Piio Horjulo on oloittonut Print&Me2.; -lehden yhteyspädllikkönd
uudesso toimistosso Helsingin Etelärannosso.

Muutto sekä rekrytointi
Print&Media-lehti on muutta
nut yhdessa Viestinnan Keskus
liiton (VIKL)ja sen jäsenlattojen
(Aikakausmedia, Graafinen
Teollisuus ry, Sanomalehtien
Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys) kanssa Helsingin
Etelarannassa sijaitsevaan
Teollisuuskeskukseen. l<äynti-ja
postiosoite on nyt Etelaranta
10, 00130 Helsinki.
Muuton kanssa samassa yh
teydessä PrintAMedia vahvisti
henkilökuntaansa palkkaamalla
Paa Harjulan yhteyspäalliköksi.

Hän tulee hoitamaan muun mu
assa Print&Median markkinoin
tia, lehden taittoa, asiakasyh
teyksiäja tapahtumia. Pta on
aikaisemmissa työtehtavissaän
toiminut esimerkiksi mainostoi
mistossa, Helsingin Sanomillaja
oppilaitosmaailmassa graafisen
suunnittelun ja markkinoinnin
tehtavissä. Hanellä on taustaa
myos painotalossa tyoskente
lystä.
Jukka Vivolin jatkaa nor
maaliin tapaan Print&Median
myyntipäallikkönä.

FINNGRAF 2015
FinnGraf palaa monellakin tapaa
juurilleen, kun jo kymmenetta
kertaa jarjestettavä tapahtuma
siirtyy kevaältä takaisin syksylle
(23 -25.9.2015) ja ruotsalaiselta
messujarjestäjä AGI.lta takaisin
Jyvaskylan Messujen jarjestet
tavaksi. AlI järjesti edelliset,
vuoden 2013 Finnlraf-messut.
Valmistelut vuoden 2015
messuja kohti käyvat jo kavaina
ja osastojen varauksia otetaan
parhaillaan vastaan.
FinnGraf2OlS:ssa on esillä
koko viestintäala materiaa
leista valmasiin tuotteisiin ja
palveluihin. Messuilla on nelja
päätuoteryhmää: graafinen
viestintä, visuaalinen viestinta,

verkkoviestintäja markkinointi
viestintä.
Jyvaskylan Messut on jo sopi
nut yhteistyostä muun muassa
Suomen Markkinointilatto Mark
ry.n kanssa ohjelman järjes
tämisesta markkinointivies
tinnän ammattilaisille. Lisaksi
Jyvaskylän Messut on solminut
päämediakumppanuuden
Print&Media-lehden kanssa,
joka takaa messuille kattavan
markkinointikanavan koko graa
fisenja visuaalisen viestinnan
ammattilaisille. Print&Media
aikoo järjestää Jyvaskylassa
myös puolen paivän huippuseminaarin, joka tuo hyvaa
lisaarvoa messuille.

Suurkuva
tulostimien
markkinat
kasvavat
Suurkuvatulostimien markkinoi
den kasvu on jatkunut maailmas
sa vuoden 2014 ensimmaisella
neljänneksellä. IDC.n markkina
katsauksen mukaan laitteiden
maara kasvoi 7,4 prosenttia ja
toimitusten arvo 3,7 prosenttia
viime vuodesta.
IDC-n mukaan ensimmäisellä
neljänneksellä toimitettiin noin
81 SOO laitetta Erityisesti UV
mustesuihkutulostimien mäara
on kasvanut tasaisesti jo kolmen
vuoden ajan. IDI odottaa tämän
trendin jatkuvan samalla yauhdilla
seuraavan kolmen vuoden aikana.
Tekniseen käyttöon tarkoitet
tujen suurkuvalaitteiden mäarä
kasvoi 9,3 prosenttia alkuvuonna.
N:iden markkinat ovat 61 prosent
tia laitteiden koko markkinoista
HP on naiden markkinoiden
kiistaton johtava toimittaja. HP on
myös markkinajohtaja koko laitemarkkinoilla lähes 40 prosentin
osuudella laitemäärasta.
Graafisen tuotannon suurku
valaitteiden markkinat kasvoivat
4,6 prosenttia alkuvuonna. Tätä
markkinalohkoa johtaa Epson,
joka on kokonaismarkkinoilla
kolmantena.
Kokonaismarkkinoiden kak
konen on Canon ja se on myös
toinen teknisissä sekä graafisissa
ratkaisuissa. Canon kasvatti
markkinaosuuttaan molemmissa
markkinalohkoissa. l<okonais
markkinoilla neljänneksi suurin on
Roland ja viidenneksi tulee Ricoh.
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