
1

    SWIATDRUKU.EU
Data

Pagina

Foglio

21-04-2020

•

DRUKU
,THE WORLD OF PRINTING 

Swiat DRUKU Czytelnia Archiwum Kalendarz wydarzeñ Multimedia Ogloszenia Sklep Kontakt rt English

Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Wydarzenia / Konferencja Print4All odb@dzie sig online i w innym terminie

Konferencja Print4All odbedzie sic online i w innym terminie
Anna Dudkiewicz

Zapowiadana pierwotnie na 18 i 19 maja br. konferencja poswiecona
przyszlorocznym targom dla drukarzy i przetwórców opakowañ, etykiet i
wydruków komercyjnych — Print4All (Mediolan, 4-7 maja 2021 r.), odb@dzie
sig w innym terminie. Nowa data to 24 czerwca br. Ze wzglgdu na panujaca
pandemig zmianie ulegt takie sposób jej przeprowadzenia — bgdzie
wirtualna i odbadzie sia w jgzykach wloskim i angielskim. Organizatorzy
poinformowali jednoczesnie, ie 18 maja btidzie mial miejsce zapowiadajacy
to wydarzenie webinar.

Nowa formula Print4All Conference zaklada, 2e wydarzenie to odb@dzie sia
jako transmisja „strumieniowa", na iywo, ale zachowa ranga globalnego
wydarzenia. Wszyscy migdzynarodowi prelegenci potwierdzili swoja obecnosc. Konferencja organizowana jest
przez stowarzyszenie wloskich producentów maszyn drukarskich, przetwórczych i papierniczych ACIMGA,
stowarzyszenie przedstawicieli braniy poligraficznej ARGI i osrodek targowy Fiera Milano. Wydarzenie to jest —
zamierzeniu organizatorów — okazja do rozpowszechnienia kluczowych zagadnieñ zwiazanych z „Fabryka
przyszlosci". Badzie wiac mowa o zagadnieniach budujacych pojacie „Future Factory", czyli produkcji opartej na
innowacyjnych technologiach oraz nowym mysleniu i umiejgtnosciach — dominowac bgda tematy, na których
bazuja obecne trendy: zrównowaiony rozwój i Przemysl 4.0. Podczas spotkania eksperci o miadzynarodowej
randze maja analizowac problemy zarówno w skali mikro, jak i szerszej, oraz porównaó zdobyte dotad
doswiadczenia i wizjri dotyczaca przyszlosci braniy szeroko rozumianego druku. Celem spotkania jest takie
porównanie doswiadczeñ i pomyslów dotyczacych kluczowych wyzwañ, przed którymi stoi dzis rynek, oraz
wskazanie obszarów tematycznych, na których skoncentruja sig targi.

Wigcej informacji na stronie wydarzenia.

Print4All Conference 2019
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Powigzana zawartosc

W pa2dzierniku odb@dzie sig The Inkjet Conference

a Printed Conference —technologiczne innowacje w Krakowie

a Rzut oka na przyszlosc: konferencja Print4All

a Za nami Printed Conference — spotkanie braniy druku 3D

a W czerwcu odb@dzie sig Festiwal SEPARATOR

Powiadom znajomego

Nie masz uprawnieñ do pisania komentarzy. Zaloguj sig.
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Z OSTATNIEJ CHWILI

® Przyszedl pigkny maj, a w "Swiecie
DRUKU" last minute

r .- Powoli koñczymy pracg nad
majowym wydaniem „Swiata

iih;é ̀ ~ 5 DRUKU", które badzie inne
nli zwykle. Jak jui

anonsowali§my, jednym z tematów
przewodnich tego numeru bgdzie
prezentacja planowanych na to wydarzenie
nowosci — drupa 2021 preview. Jeszcze
do koñca tygodnia czekamy na Parístwa
materialy reklamowe — zapraszamy do
przedstawienia szerszemu gronu
rozwiazañ, których premiery mieliscie
Pañstwo zaplanowane na ten rok.
Zapraszamy takie na szkolenie nPoligrafia
w marketingu", które 12 maja w formie
webinarium poprowadzi Jacek
Hamerliñski. Do czwartku czekamy na
zgloszenia pracowników dzialów
marketingu róinych brani i agencji
reklamowych, a takie wszystkich
zainteresowanych praktycznymi i
teoretycznymi zagadnieniami dotyczacymi
przygotowania projektu, druku,
uszlachetniania i introligatorni, a takie
moiliwosciami obniienia kosztów,
oszczgdnosci czasu oraz wypracowania
precyzyjnych i skutecznych sposobów
komunikacji miadzy dzialem marketingu,
agencja reklamowa i drukarnia.
Serdecznie zapraszamy!

© Targi SinoCorrugated wzbogacone o
wirtualne wydarzenia

~~ 
Migdzynarodowe targi
poswigcone braniy tektury
falistej — SinoCorrugated —

które zostaly z powodu pandemii
przeniesione z kwietnia na 22-24 lipca
2020 r., zostana wzbogacone szeroka
gama interaktywnych dzialañ online, aby
umoiliwic udzial w nim wszystkim
zainteresowanym, którzy jednak nie btida
mogli osobiscie uczestniczyc w
wydarzeniu. W ramach Sino Virtual Expo
zaplanowano m.in. wielowariantowe
spotkania kontrahentów, wycieczki do
wybranych fabryk czy zwiedzanie targów z
przewodnikiem.

O Mazowieckie Zaklady Graficzne
zwigkszajg potencjal
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