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Włoska poligrafia
mimo pandemii rusza
w świat
PRINT4ALL – FUTURE FACTORY STREAMING ROADSHOWS
Epidemia COVID-19 nie jest w stanie powstrzymać włoskiego
przemysłu drukarskiego i opakowaniowego przed prezentacją
swojego dorobku na arenie międzynarodowej. Po sukcesie
czerwcowej konferencji Print4All – Future Factory stowarzyszenie Acimga organizuje cztery międzynarodowe seminaria online
w czterech krajach: Turcji, Wielkiej Brytanii, Egipcie i Algierii.

W

y d a r ze nia t e z a in t e r e su ją
z pewnością licznych specjalistów i lokalne stowarzyszenia
branżowe. Ich tematyka koncentrować się będzie na zagadnieniach
zrównoważonego rozwoju i przemysłu 4.0.
Międzynarodowe konferencje PRINT4ALL
– FUTURE FACTORY STREAMING ROADSHOWS w Turcji (4 listopada), Wielkiej
Brytanii (11 listopada), Egipcie (10
grudnia) i Algierii (16 grudnia) będą
świetną okazją dla włoskiego przemysłu
poligraficznego do podzielenia się ze
światem swoim know-how i nawiązania
nowych kontaktów we wspomnianych
krajach. Trzy z tych państw znajdują się
w dwudziestce największych importerów
włoskich maszyn drukujących, konwertujących i przeznaczonych do produkcji
opakowań. Egipt ma szansę dołączyć do
tego grona w najbliższym czasie.
Seminaria z serii THE STREAMING
ROADSHOWS to owoc sukcesu konferencji Print4All, która odbyła się 24 czerwca
br. Wzięło w niej udział ponad 1200
uczestników, w tym około 400 z zagranicy. Wydarzenia te będą także swoistym
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łącznikiem z następną edycją konferencji
Print4All, planowaną na wiosnę 2021
roku, i targami Print4All, które odbędą
się w dniach 3–6 maja 2022 roku.
„Wszystkie działania stowarzyszenia Acimga mają na celu kreowanie
odpowiednich warunków do dyskusji
między włoskimi przedsiębiorstwami
i rynkami międzynarodowymi – mówi
Andrea Briganti, dyrektor generalny
Acimga. – Konferencje THE STREAMING
ROADSHOWS również wpisują się w te
działania. Jako organizacja dokładamy
wszelkich starań, by pomóc włoskim
firmom monitorować ich pozycję na
rynkach zagranicznych, nawet w czasie
pandemii, dzięki projektom »Made in
Italy« promującym włoską produkcję
poza granicami kraju. Wspieramy również promocję technologii, np. poprzez
seminarium Roto4All, organizowane
przez naszą sekcję rotograwiury 23
października br. we Florencji (które
będzie również dostępne w formie
streamingu i tłumaczone na żywo na
angielski). Podejmujemy także działania
wspierające branżę, kontaktując się
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z ministrami i ambasadorami różnych
państw (w lipcu rozmawialiśmy na przykład z przedstawicielem władz Omanu).
Choć prawdę mówiąc, nie możemy się
już doczekać powrotu do normalnej
pracy i spotkań m.in. podczas targów
międzynarodowych, które – mamy nadzieję – ruszą niebawem”.
Organizatorem PRINT4ALL – FUTURE
FACTORY STREAMING ROADSHOWS
jest Acimga, stowarzyszenie reprezentujące producentów rozwiązań do
druku i produkcji opakowań, przy wsparciu ITA (Italian Trade Agency), agencji
włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej.
Zapraszamy do rejestracji na PRINT4ALL
– FUTURE FACTORY STREAMING ROADSHOWS: https://www.eventbrite.
it/e/123345009243.
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