SEMINARIUM WIELKOFORMATOWE
9-10 listopada 2018 , OPOLE

Muzeum Polskiej Piosenki

plotery żywiczne, LED-UV, gadżetowe i tekstylne

koncert LADY PANK

zaproszenie

AGENDA

9

listopad
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Muzeum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole
10:30		
11:00 - 13:30

Rejestracja
Prezentacje i prelekcje firm zagranicznych

		
NOWE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA
		W DRUKU WIELKOFORMATOWYM:
		
• Mutoh – Volker Lienig o historii japońskiej marki
		
Mutoh, najnowszych trendach na rynku wielkoforma
		
towym i druku ekologicznym.
		• Mutoh – Stephan Heintjens o technologii druku na
		
tkaninach, ploterach tekstylnych do druku bezpośred
		
niego i pośredniego. Polska premiera plotera klasy
		
„entry level” do druku bezpośredniego na tkaninach 		
Mutoh ValueJet 1938 TX.
		• Atrium - o technologii przyszłości - LED-UV i nowych
		
rolowych i stołowych ploterach Mutoh do druku z roli,
		
na płytach i na gadżetach
		• Atrium - dowiedz się więcej na temat trwałego druku
		
ekologicznego Mutoh z certyfikatem,
		• EFI - Monika Mitura o zastosowaniu nowej technologii
		
LED w druku wielkoformatowym. Dobór urządzenia
		
EFI w zależności od aplikacji. O profesjonalnych
		
ploterach EFI Pro 16H, Pro 24F, H1625-RS, premiero
		
wym ploterze rolowym EFI Pro 32R oraz o urządzeniach
		
tekstylnych EFI.
		• Rigte Groenbroek, ONYX - Poznaj 5 prostych funkcji,
		
które ułatwią Ci pracę w drukarni – Premiera ONYX 18.
		
		

POZNAJ BLIŻEJ FABRYKĘ MATERIAŁÓW
SAMOPRZYLEPNYCH i DEKORACYJNYCH IKONOS:

		
		

• Fabryka IKONOS - Od pomysłu, przez wdrożenie
i realizację, po innowacje i plany dalszej ekspansji.

		
ZNAJDŹ NOWĄ GRUPĘ KLIENTÓW,
		
SPRZEDAWAJ PRODUKTY WYSOKO MARŻOWE:
		
		
• Fabryka IKONOS - Dobór nowych rozwiązań druku dla
		
różnych segmentów rynku: eco, UV, sublimacja,
		
pigment.

		•
		
		
		
		•
		
		
		•
		

Pokaz prac wydrukowanych na materiałach Ikonos
Premium i ploterach Mutoh, przy współpracy z Galerią
Sztuki Współczesnej z Opola (m.in. prace Elżbiety
Dzikowskiej i World Press Photo)
Etienne Steveninck - o innowacyjnych, uniwersalnych
atramentach polimerowych do druku bezpośredniego
na bawełnie, poliestrach, itd.
IKONOS - Nowy innowacyjny, lekki i super wytrzymały
Frontlit, Backlit, Blockout PVC-free do druku UV.

Atrium Centrum Ploterowe
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole
13:45		
14:00 - 16:30
		

Lunch
Prezentacje maszyn Mutoh LED-UV i ECO
oraz EFI LED-UV

		WARSZTATY PRAKTYCZNE:
		
		
		
		
		
		
		

• warsztaty z aplikacji na szkle,
• warsztaty przy użyciu papieru,
termo-transferowego SIHL (koszulki)
• warsztaty - druk UV na super-lekkich banerach,
• warsztaty - wysokojakościowy druk sublimacyjny
na płytach,
• warsztaty - druk UV na gadżetach, testy trwałości.

Muzeum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole
18:00 - 20:00
		

Kolacja i zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki
- odkryj miejsce, do którego zechcesz wrócić :)

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki - SALA KAMERALNA
ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole
20:00 		

Legenda polskiego rocka - KONCERT
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WARUNKI
uczestnictwa

Atrium Centrum Ploterowe
ul. Gosławicka 2D, 45-446 Opole
10:00 - 13:00
PREZENTACJE MASZYN ORAZ WARSZTATY:
		
		
• Premiera w Atrium druku bezpośredniego
		
na tkaninach. Prezentacja nowego urządzenia
		
„entry level” Mutoh ValueJet 1938 TX.
		
• Pokaz oraz warsztaty innowacyjnej technologii
		
laminacji szkła, przy użyciu specjalistycznych pieców
		
do laminacji, ploterów Mutoh, materiałów IKONOS
		
(backlit, blockout, atrament żywiczny UMS).
		
• Pokaz i warsztaty z wyklejania tapet – SIHL/IKONOS,
		
prowadzone przez przedstawiciela firmy SIHL.
		
• Konsultacje z działem badawczo–rozwojowym Fabryki
		
materiałów samoprzylepnych i dekoracyjnych IKONOS,
		
na temat indywidualnych rozwiązań i potrzeb
		
poszczególnych klientów.

		WARSZTATY PRAKTYCZNE:
		
		
		
		
		
		
		
		

• warsztaty z aplikacji na szkle,
• warsztaty przy użyciu papieru termo-transferowego
SIHL/IKONOS (koszulki),
• warsztaty - druk UV na super-lekkich banerach,
• warsztaty - wysokojakościowy druk sublimacyjny
na płytach,
• warsztaty - druk UV na gadżetach,
• warsztaty - druk bezpośredni na tkaninach.

12:00		

LUNCH

REJESTRACJA:

Uczestnictwo w Seminarium wymaga rejestracji. Wypełnij formularz dostępny na www.atrium.com.pl i odeślij go e-mailem lub faksem.

KOSZTY:		
		
		

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł netto (61.50 zł brutto) za osobę.
Za udział zostanie wystawiona faktura VAT.
Cena zawiera: udział w warsztatach, prelekcjach, wykładach, przerwę kawową, lunch, kolację, nocleg z 9 na 10 listopada, bilet na koncert.

TERMINY:

Zapisz się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona.

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI SEMINARIUM

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR
Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
45-446 Opole, ul. Gosławicka 2D
tel. 77 458 16 81
www.atrium.com.pl

