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Artykuł w numerze

Sukces wirtualnego wydarzenia 

Zorganizowana wirtualna konferencja
Print4All – Future Factory zgromadziła
ponad 1200 uczestników. log in to read
article

Znamy nowe terminy targów

Niezwykła sytuacja wywołana pandemią
zrewolucjonizowała nie tylko świat
przemysłu, ale także międzynarodowy
kalendarz targów na lata 2020-2021.

Artykuł w numerze

Print4All – Fabryka Przyszłości

Włoska konferencja Print4All, organizowana
od dwóch lat w Mediolanie, odbędzie się w
tym roku online 24 czerwca log in to read
article

Konferencja Print4All już jutro

Na wydarzenie, które będzie prowadzone w
językach angielskim oraz włoskim,
zarejestrowało się już tysiąc uczestników.

Acimga uruchamia kampanię
internetową

Międzynarodowa kampania reklamowa ma
na celu wsparcie branży producentów
maszyn do druku, pakowania i
przetwórstwa.

Tegoroczna konferencja Print4All
w streamingu

Konferencja jest dedykowana
międzynarodowej społeczności drukarskiej i
opakowaniowej.

Zapraszamy do lektury
kwietniowego wydania
„Poligrafiki”

Najnowsze wydanie zostało przygotowane z
myślą o targach Fespa odbywających się w
maju w Monachium.

Artykuł w numerze

Druk 4.0 motorem innowacji

W dniach 21 i 22 marca br. w ramach
przygotowań do drugiej edycji targów
Print4All odbyła się konferencja w
Mediolanie. log in to read article

Avargraf zadowolony po targach
Warsaw Pack 2019

Innowacyjne rozwiązania do pakowania oraz
światowe premiery maszyn APR Solutions
prezentowane przez Avargraf spotkały się z
dużym zainteresowaniem.

Już dwie maszyny Sapphire EVO
sprzedane

Włoski producent Uteco zaprezentował swój
cyfrowy system Sapphire EVO
wykorzystujący technologię Kodak
Ultrastream w maju ub.r. na targach

"Rozpoczyna się proces zawierania umowy
zgodnie z regulaminem z Alfa-Print Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, w
celu utrzymywania kontaktu drogą poczty
elektronicznej lub usług
telekomunikacyjnych. Dane osobowe
podaję dobrowolnie, jednak wiem, że
niepodanie danych uniemożliwi
utrzymywanie takiej komunikacji."

"Niniejszym zgadzam się na przesyłanie mi
informacji handlowej firm
współpracujących z Alfa-Print Sp. z o.o."

Akceptuję regulamin

"zaznaczenie jest konieczne"
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Contact

Alfa-Print Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa

poligrafika@poligrafika.pl

Advertising

Beata Wielgat
tel.: 22 828-14-00
fax.: 22 828-14-00
beata.wielgat@poligrafika.pl

Beata Radzka
tel.: 22 828-14-00
fax.: 22 828-14-00
beata.radzka@poligrafika.pl

maszyna offsetowa produkcja opakowań druk etykiet

druk cyfrowy druk 3D maszyna inkjetowa

maszyna fleksograficzna druk przemysłowy produkcja etykiet

druk wielkoformatowy farby drukarskie

ploter hybrydowy drukarnia internetowa druk fleksograficzny

druk atramentowy cyfrowy druk etykiet hot-stamping

druk offsetowy maszyna hybrydowa druk na tekstyliach
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