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K
onferencja Print4All, która odbyła 
się w dniach 12–13 września br. 
w Fiera Milano, zorganizowana 
została przez włoskie stowarzy-

szenia związane z branżą poligraficzną 
ACIMGA, ARGI, ASSOCARTA, ASSOGRA-
FICI i The Italian Institute of Packaging. 
Była swoistym łącznikiem pomiędzy 
zeszłorocznymi targami Print4Pack 
w Palermo a przyszłorocznymi Print4All, 
które również odbędą się w Mediolanie 
(29 maja–1 czerwca). Projekt ten ewo-
luuje, stając się interesującą platformą 
wymiany doświadczeń i prezentacji 
nowych rozwiązań nie tylko dla branży 
opakowaniowej, ale dla wszystkich 
segmentów wykorzystujących druk do 
komunikacji. Koncentruje się przede 
wszystkim na ukazywaniu nowej roli 
druku jako procesu kształtującego cykl 
„życia” produktu i stara się prezento-
wać rozwiązania wychodzące naprzeciw 

Druk kreuje wartość dodaną
Konferencja Print4All w Mediolanie

oczekiwaniom zarówno producentów, 
jak i klientów końcowych na każdym 
etapie łańcucha produkcyjnego, od 
projektu poprzez produkcję po sprzedaż 
i obsługę posprzedażną. Zwieńczeniem 
przedsięwzięcia będą wspomniane tar-
gi, mające połączyć spuściznę trzech 
innych znanych imprez wystawienni-
czych: Grafitalia, Converflex i Inprinting.

Konferencja była doskonałą okazją 
do wymiany doświadczeń i poszuki-
wania inspiracji przed przyszłoroczną 
wystawą. Wykłady i dyskusje dotyczyły 
w głównej mierze kreowanej przez druk 
wartości dodanej. Jako przykłady posłu-
żyły studia przypadków z różnych dzie-
dzin, w których używane są produkty 
drukowane (m.in. pakowanie żywności, 
dobra trwałe, branża wydawnicza czy 
usługi). Gwiazdą Print4All był Oliviero 
Toscani, znakomity włoski fotografik, 
znany przede wszystkim z kontrower-

Na dwa wrześniowe dni Me-
diolan stał się włoską i eu-
ropejską stolicą druku. Na 
konferencję Print4All zjecha-
li przedstawiciele nie tylko 
Italii, ale także 28 krajów 
Starego Kontynentu oraz de-
legacje z Bliskiego Wschodu 
i Afryki – producenci maszyn 
i urządzeń, reprezentanci 
drukarń, agencji reklamo-
wych, właściciele marek, 
handlowcy, przedstawiciele 
mediów branżowych. 

syjnych kampanii reklamowych marki 
Benetton, który wygłosił niezwykle 
inspirujące przemówienie. Uczestnicy 
mogli także podyskutować z przedsta-
wicielami rozmaitych instytucji, agencji 
mediowych, przedsiębiorstw, m.in.: SDA 
Bocconi, Esma, Barilla, San Pellegrino, 
FCA, Gruppo Nuceria, Ogilvy, Artefice, 
Robilant Associati, Sacchital, Rotolito 
Lombarda, Omet. Natomiast udział na 
konferencji zaproszonych dziennika-
rzy branżowych uatrakcyjniono wizytą 
w zakładach przemysłowych znanych 
włoskich producentów maszyn poligra-
ficznych Uteco Converting i OMET. 

Organizatorzy konferencji zapraszają 
do przyjazdu wiosną przyszłego roku na 
targi Print4All.
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