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S
wój udział potwierdziły m.in. firmy: 
Agfa, Mimaki, Fujifilm, Konica Mi-
nolta, Inx Digital, a także kilkoro 
debiutantów: 3M Deutschland, 

LiYu Italy, a także Aeoon Technologies. 
Łącznie ponad stu dotychczas zareje-
strowanych wystawców zaprezentuje 
swoje rozwiązania w trzech strefach 
druku przemysłowego: funkcjonalnej, 
dekoracyjnej i opakowaniowej. 

W pierwszej z nich eksponowane 
będą rozmaite przedmioty codzien-
nego użytku – od pralek i telefonów 
komórkowych, przez komputery, aż po 
samochody, przy produkcji których znaj-
dują zastosowanie technologie druku 
przemysłowego. Wśród wystawców z tej 
kategorii pojawią się m.in. firma Kao 
Collins specjalizująca się w technolo-

Już niebawem mediolańska 
odsłona targów InPrint

Wielkimi krokami zbliża się druga edycja targów InPrint Italy, 
która będzie odbywać się od 20 do 22 listopada tego roku na 
terenie MiCo Convention Centre w Mediolanie. Wydarzenie będzie 
w całości poświęcone technologiom druku wykorzystywanym w 
przemyśle wytwórczym, a na liście wystawców nie zabraknie 
najważniejszych marek kojarzonych z tym segmentem poligrafii.

giach druku atramentowego, Cyconjet 
ze swoim inkjetowym systemem druku 
na dużych obiektach, a także firma 
Plasmatreat, która dostarcza plazmowe 
rozwiązania do wstępnej obróbki podło-
ży drukowych. 

W strefie poświęconej dekorowa-
niu prezentowane będą technologie 
zadruku nietypowych powierzchni: 
różnorodnych tekstyliów, materiałów 
podłogowych czy elementów mebli. 
Odwiedzający strefę „dekoracyjną” 
będą mogli odwiedzić stoiska m.in. 
firm: Roland DG (plotery drukujące 
i drukująco-tnące, maszyny do grawe-
rowania), Cefla (technologie cyfrowego 
zadruku drewna, a także wykańczania 
wydruków na szkle, plastiku, cemen-
cie czy metalu) oraz Omso (dostawca 
osprzętu wykorzystywanego w druko-
waniu przedmiotów o zróżnicowanych 
kształtach i rozmiarach dla przemysłu 
spożywczego, kosmetycznego i farma-
ceutycznego). 

Wśród f i rm, k tó -
rych stoiska zostaną 
zaaranżowane w stre-
f ie opakowaniowej 
znajdą się natomiast 
marki takie jak Xaar 
(głowice drukujące), 
włoska Martinenghi 
(atramentowy druk na 
obiektach trójwymia-

rowych – butelkach, puszkach i tu-
bach), a także Siegwerk Druckfarben, 
która zaprezentuje ofertę swoich farb 
drukowych przeznaczonych dla seg-
mentu opakowań i etykiet. Jeżeli zaś 
chodzi o odwiedzających, organizator 
targów – firma Mack Brooks Exhibi-
tions – stawia na jakość, a nie ilość. 
Poprzednią, pierwszą edycję InPrint 
Italy, organizowaną przed dwoma laty, 
odwiedziło 2900 osób, w tym liczne 
grono przedstawicieli znanych marek – 
m.in. Ferrero, Lavazza, Louis Vuitton, 
Armani, Fendi, Moschino, Swarovski, 
Mercedes, Airbus, Siemens, Panaso-
nic, Philips i Tefal. 

Trzydniowym targom towarzyszyć 
będą liczne seminaria i konferencje, 
w ramach których przewidziano ok. 60 
sesji wykładowych. Większość z nich 
poświęcona będzie szeroko pojętej 
jakości druku i produkcji, a także naj-
nowszym osiągnięciom technologicz-
nym w dziedzinie druku przemysłowego, 
który – według raportu I.T. Strategies 
opracowanego dla InPrint – jest trze-
cim największym segmentem branży 
poligraficznej. 
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