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З 6 по 9 грудня в Стамбулі
(Туреччина) пройде виставка
FESPA Eurasia 2018, провідне
галузеве шоу для фахівців в
області трафаретного, текстильного та широкоформатного друку.
Цього року захід, який з року в рік
набирав силу й популярність, пройде
вже в шостий раз. Виставка FESPA
Eurasia 2017 привернула увагу 8761
відвідувача, що на 25% більше,
ніж в 2013 році. «З моменту запуску галузевого шоу в 2013 році ми
зміцнили відмінну репутацію виставки в очах цільової аудиторії, — зазначила Роз Гуарнорі, директор по
виставках Міжнародної федерації
національних асоціацій друкарів
FESPA. — В результаті виставку знову і знову відвідують ті, хто
приходив на неї в колишні роки, а
число нових відвідувачів продовжує
неухильно збільшуватися. Той факт,
що все більше відвідувачів проводять на виставці більше одного дня,
демонструє, що аудиторія зацікавлена
в роботі заходу і вважає виставку вкрай важливою для ринку. Це
підтверджується і тим, що більше 82%
відвідувачів оцінюють FESPA Eurasia
як найважливіший захід у регіоні,
який їм необхідно відвідати з метою
розвитку свого бізнесу».
Дані про відвідувачів виставки FESPA
Eurasia, що пройшла в 2017 році,
свідчать про високу якість аудиторії,
яку привертає захід. Так, 93%
відвідувачів несуть безпосередню
відповідальність за прийняття рішень
про покупку того чи іншого обладнання або технології або залучені до
процесу прийняття рішень. Згідно
із зібраними відомостями, бюджет,
який інвестував в придбання нових
технологій кожен відвідувач в середньому, перевищує 134 670 євро. 80%
відвідувачів також заявили про свої
плани вкласти кошти в нове обладнання на виставці або протягом
наступних 12 місяців.
«Ми надзвичайно задоволені участю у
виставці FESPA Eurasia 2017, — зазначив Абдул Могіт Алкхавам, представник компанії FPI Textil. — Захід дав
нам можливість зустрітися з лідерами
ринку та особами, що приймають
рішення про покупки, з Туреччини,
Європи і Північної Америки. FESPA
Eurasia знову довела, що це правильне
місце для розвитку нашого бізнесу».
Цього року захід пройде на новому майданчику — у виставковому
комплексі Istanbul Expo Centre (IFM)

і розташується в двох залах: дев'ятому
і десятому. Виставковий центр розташований неподалік від центру
міста, до нього веде ціла безліч різних
транспортних маршрутів. За рахунок цього відвідування виставки для
фахівців sign-індустрії з усього світу
буде простим і зручним. Переїзд в
новий виставковий комплекс дозволив федерації FESPA запропонувати більш конкурентоспроможні
розцінки для учасників, що забезпечують економію, яка досягає 40%.
«Завдяки досвіду федерації FESPA
по організації і проведенню виставок в самих різних регіонах світу ми
впевнені в тому, що FESPA Eurasia
2018 стане головною подією для
локальних компаній, що друкують і
фахівців індустрії з інших країн», —
підкреслила Роз Гуарнорі.
Офіційний
сайт
виставки:
www.fespaeurasia.com
Організатори виставки рішень
для засобів цифрової візуальної
реклами DSE оголосили про
початок прийому робіт на конкурс DSE APEX Awards.
На конкурсі DSE APEX Awards, який
щорічно проводиться Федерацією
цифрової
візуальної
реклами,
відзначаються досягнення в створенні
та зведенні конструкцій, що транслюють ефектний контент і оснащених інтерактивними технологіями. За
минулі кілька років захід виділив сотні
компаній, які реалізували інноваційні
проекти, які перевершили очікування
замовників
по
рентабельності
інвестицій, що вносить свій внесок
в розвиток індустрії DigitalSignage в
цілому. Золота, срібна і бронзова нагороди DSE APEX Awards будуть вручені
компаніям, проекти яких займуть
три перших місця в 12 передбачених
організаторами конкурсу категоріях.
Ще одна робота отримає приз за
«Кращу інсталяцію року», інша — за
«Кращий контент року». Нова нагорода на конкурсі DSE APEX Awards 2019
передбачена в категорії «Інтегратор
року», яку отримає компанія, що
домоглася найкращих успіхів за
рік завдяки численним інсталяціям
засобів цифрової візуальної реклами, які досягли поставлених цілей за
складністю, креативністю й окупністю
інвестицій. Щоб взяти участь в
конкурсі, бажаючі повинні надати на розгляд журі проект в області
цифрової реклами або інтерактивних
технологій, реалізований з 1 листопа-

да 2017 року по 31 жовтня 2018 року.
Заявки приймаються до 21 грудня.
В якості учасників можуть виступати кінцеві замовники інноваційних
рекламних установок, постачальники технологій, архітектори, дизайнери, а також системні інтегратори,
які виконали інсталяцію конструкцій.
Офіційний
сайт
конкурсу:
https://www.digitalsignageexpo.net/
apexawardssubmissions
Міжнародна
федерація
національних
асоціацій
компаній, що друкують FESPA
оголосила місце і дати проведення виставки FESPA Global
Print Expo в 2020 році.
Найбільша в країнах Європи виставка
друкарських технологій FESPA Global
Print Expo в 2020 році пройде з 24 по 27
березня у виставковому центрі Fiera
de Madrid в Мадриді (Іспанія). Захід
буде присвячений рішенням в області
трафаретного, цифрового та текстильного друку і в черговий раз співпаде
з виставкою технологій для індустрії
візуальних комунікацій European Sign
Expo. Підтримку виставці нададуть
національні асоціації компаній, що
друкують Іспанії, Португалії, Франції
та Італії. «Після того як ми три роки
поспіль організовуємо виставку на
території Німеччини, з нетерпінням
чекаємо можливості знову повернутися в Південну Європу в 2020 році, —
зазначила Роз Гуарнорі, директор
по виставках федерації FESPA. —
Мадрид був визнаний лідером і нашими експонентами, і відвідувачами,
коли ми цікавилися їх побажаннями
щодо місця проведення нашої виставки. З огляду на ентузіазм, виражений ними на підтримку саме цього
міста, а також успіх, який завоювала
виставка FESPA в Барселоні в 2012
році, ми впевнені в тому, що зможемо
організувати і провести приголомшливе шоу в 2020 році». Нагадаємо, наступна виставка FESPA Global Print Expo
пройде з 14 по 18 травня в Мюнхені
(Німеччина) в 2019 році. Очікується,
що print-шоу займе одночасно шість
павільйонів у виставковому комплексі
Messe Munchen. Раніше виставки,
організовані федерацією FESPA, проходили в Мюнхені в 2005, 2010 і 2014
роках і кожен раз залучали тисячі
фахівців в області виробництва засобів
візуальної реклами та широкоформатного друку з усього світу. Офіційний
сайт
організаторів
виставки:
www.fespa.com
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Європейська виставка візуальних комунікацій в новому
форматі пройде з 8 по 10 січня
2019 року в Дюссельдорфі
(Німеччина).
Організатори виставки VISCOM 2019
анонсували ряд заходів, приурочених до
чергового шоу рекламних технологій,
яке в 2019 році пройде в оновленому форматі. Мета заходу — запропонувати європейському співтовариству
виробників вивісок, зовнішньої реклами та комерційної графіки свіжі ідеї в
самому початку року.
Одним з акцентів майбутньої виставки, яка пройде з 8 по 10 січня 2019 року
в Дюссельдорфі, стане демонстрація
технологічних рішень, призначених
для виготовлення персоналізованої
продукції. Інше завдання, що стоїть
перед
організаторами
VISCOM
2019, — запропонувати відвідувачам
можливість
вибору
найкращого обладнання шляхом порівняння
декількох схожих верстатів в
режимі реальної експлуатації. Нові
теми для досліджень будуть також
запропоновані відвідувачам січневого
шоу на двох заходах, що пройдуть
водночас з VISCOM 2019. Перше це
Promo Tex Expo, нова Міжнародна
виставка спецодягу для промоакцій,
спортивних заходів та професійної
діяльності, яка доповнить собою зону
«Устаткування для обробки текстилю»
виставки VISCOM. Друге — форум
«Інновації в маркетингу», в ході якого
сайнмейкери зможуть поспілкуватися
з експертами у виробництві упаковки, POS-дисплеїв і маркетингових
рішень для місць продажів. Ще одним
заходом, приуроченим до січневої
виставки, стане конференція Forum
13, на якій будуть обговорюватися такі
теми, як ефективне управління виробничими процесами, використання
інтелектуального текстилю та застосування інноваційних технологій цифрового друку. Офіційний сайт виставки: https://www.viscom-messe.com

Всесвітньо
відомий
виробник головок, що друкують для
широкоформатних принтерів
уклав договір про стратегічну
співпрацю з компанією Stratasys,
одним зі світових лідерів в аддитивному виробництві.
Компанія Xaar PLC оголосила про
створення компанії Xaar 3D Limited.
Нове підприємство, сформоване
спільно з компанією Stratasys, буде
спеціалізуватися на розробці рішень
в області 3D-друку, побудованих на
технологіях
високошвидкісного
спікання компонентів. Очікується,
що Xaar 3D Ltd посилить синергетичний ефект, утворений Xaar і Stratasys,
зокрема технології Xaar в області
3D-друку і розроблені нею струменеві
головки, що друкують промислового класу в поєднанні з комерційним
і маркетинговим досвідом Stratasys.
Пакет акцій Xaar в новій компанії
буде складати 85%, акції, що залишаються будуть належати Stratasys.
Компанії Stratasys також була надана можливість з часом збільшити свій
пакет акцій до 30%. Раду директорів
нової компанії очолить головний виконавчий директор Xaar Даг Едвардс. «Ми
з захопленням приступаємо до нашої
співпраці з компанією Stratasys, —
зазначив він. — Спільні інвестиції
в розвиток технологій 3D-друку
зміцнюють цінності, створені нашіми
фахівцями з розробок і дослідження
нових рішень, і є частиною нашого
плану з диверсифікації бізнесу Xaar.
Ми також раді працювати разом з
лідером в сегменті 3D-друку, який
віддає належне технологіям та досвіду
Xaar». «Ми вражені досягненнями
команди Xaar, — підкреслив Скотт
Крамп, головний директор з інновацій
компанії Stratasys. — Ми сподіваємося,
що спільні зусилля наших компаній
дозволять Xaar 3D Limited розробляти рішення, які задовольнять запити клієнтів в технологіях адитивного
виробництва».

Компанії Sun Chemical виповнилося 200 років. До кінця поточного року компанія буде проводити цілий ряд заходів, приурочених до її двохсотрічного
ювілею.
«Починаючи зі спадщини, що надихає
на подальші досягнення, створеної
засновниками компанії на початку
XIX століття, протягом 200 років Sun
Chemical виступала експертом в області
фарб, розробником інноваційних
технологій і завжди була прихильна
високим стандартам якості та обслуговування своїх замовників, — розповів
Руді Ленц, президент і головний
виконавчий директор компанії Sun
Chemical. — Володіючи в цілому 10000
міжнародними торговими марками і
отримавши більше 3000 патентів за
свою історію, Sun Chemical пишається
тим, що може пропонувати рішення,
створені на основі індивідуальних
потреб наших клієнтів. В майбутньому ми маємо намір вести активні
дослідження і розробки нових
технологій, на основі яких зможемо запропонувати нашим партнерам
інноваційні та екологічно нешкідливі
рішення в області друку». Sun
Chemical активно сприяла індустрії
друку в розвитку, свого часу першою
розробивши чорнило, що затвердіває
під УФ, водне чорнило, а також чорнило для флексодруку. У 1906 році
компанія розробила першу в історії
чотириколірну систему друку рідким
чорнилом, в даний час широковідому
як друк CMYK. В результаті поглинання корпорації DI в 1987 році Sun
Chemical стала транснаціональним
підприємством. У 1907 році компанія
освоїла
виробництво
пігментів,
і сьогодні дивізіон ефективних
пігментів Sun Chemical — світовий
лідер, який випускає широкий спектр
різних складів і компонентів для
покриттів, косметики, виробництва
пластиків, чорнила і рішень для інших
спеціалізованих ринкових ніш.

Українська асоціація візуальної індустрії —
новий етап розвитку та нові горизонти

ПОДІЇ: ОГЛЯД

Розвиток будь-якого підприємства чи громадської організації проходить через
етапи зародження, становлення, упорядкування … — це цілком логічний процес.
УАВІ була заснована 7 серпня 2013 року з метою створення ринку візуальної індустрії
з високою культурою та компетентністю, де клієнти отримують висококласні та
професійні послуги, що приводить їх та постачальників цих послуг до процвітання.
ваджують інновації, а головне готові
ділитися знаннями, досвідом, виробничими потужностями та допомагати один одному.
Головну задачу асоціації ми бачимо в легалізації галузі, адже в усьому
світі виробники вивісок та рекламних
конструкцій — це SignIndustry, а не
просто реклама.
Наша галузь не має власного
КВЕДу, в класифікаторі професій не
існує наших працівників виробництва, навіть Закон про рекламу стосується нас опосередковано.
В рамках окремої програми УАВІ
йде робота з державними органами — проводиться сумісна робота з
USAID, відбувся на цю тему круглий
стіл в Укрінформ, подано заяву на
реєстрацію нового КВЕДу.
Засновниками стали 12 рекламних
компаній, які очолив перший президент — Ігор Степанов.
Перші роки становлення члени
асоціації доводили ринку, що набагато ефективніше бачити один в одному
не конкурентів, а партнерів, що працюють на одному ринку, мають однакові проблеми, схожі задачі і вирішувати їх краще разом, аніж поодинці.
З 2014 року УАВІ очолила нова
команда на чолі з президентом
Олександром Борисом та директором Наталією Латиш. Під керівництвом цього тандему асоціація отримала новий поштовх у розвитку, в
цей період були створені окремі програми, над якими працювали члени
організації.
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На сьогодні асоціація об`єднує
63 рекламно-виробничі компанії з
усіх куточків країни та має потужних генеральних партнерів, таких як
«Пластикс Україна» та «ВРС», і всі
вони не просто працюють, розвиваються, навчають працівників, запро-

Зараз УАВІ — п`ять років, і за цей
період було проведено більше 30-ти
професійних шкіл sign-school, на
яких не лише директори підприємств
ділилися власним досвідом та розробками, а й вузькі спеціалісти, такі як
дизайнери, фрезерувальники, макетники, поклейщики плівки…, мали
змогу переймати знання та досвід
один одного на практиці.
Надзвичайним досягненням асоціації стало визнання її за кордоном,
підтвердженням цього є членство
УАВІ в Європейській федерації знаків ESF та ISA. На базі європейських
документів йде робота над написанням стандартів технологій виробництва.
Результативним для нас стала спільна участь у спеціалізованих українських та іноземних виставках, що суттєво економить бюджет на участь та
приносить більше ефективності.
З 2015 року УАВІ організовує
поїздки до країн Європи, де ми відвідуємо виробництва іноземних

колег, переймаємо нові тренди та
обмінюємося досвідом.
В рамках нового етапу розвитку
асоціації 14 вересня 2018 року на
загальних зборах було обрано нову
команду на чолі УАВІ — новим президентом стала Інна Несмирна, а директором асоціації стала Анна Юденко.
Новим вектором асоціації стає
робота з клієнтами, вплив на їх усвідомленість, адже наш продукт є креативним, складно-технологічним та
високоінтелектуальним, і коли замовник обирає підрядників, має розуміти
всі ризики та бачити цінність товарів
та послуг.
Продовжується робота над ключовими програмами, залучаються до
партнерства інжинірингові та юридичні компанії; готується до випуску книга стандартів різних типів
об`ємних літер; в наступному році
плануються нові поїздки до Грузії
та країн Балтії на обмін досвідом з
колегами; йде співпраця з галузевими
асоціаціями, такими як Клуб ділових
людей, АВИРСУ, Українська асоціація меблевиків, асоціація франчайзингу та інші.
Кожен крок асоціації — крок вперед всієї рекламної індустрії.
Долучайтесь до УАВІ, це реальна нагода бути не простим спостерігачем, а основоположником нового, цивілізованого ринку візуальної
реклами України.

 резидент УАВІ
П
Інна Несмирна
+380 (66) 951-24-36,
+380 (50) 197-90-90
www.uavi.com.ua

березень 2019
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Радикальне
самовираження —
Burning Man 2018
Хто ти? Спромогнись охарактеризувати себе одним словом. Ні, я не питаю, яке в
тебе ремесло, я питаю хто ти? Ні, не треба описувати як ти виглядаєш, я просто
питаю — хто ти? Це питання ставить у глухий кут багатьох. Можливо ти ще не можеш відповісти на це питання, можливо ти відповіси на нього тільки через 5, 20,
40 років..., а можливо ніколи. Друге питання — «Що б ти хотів встигнути зробити,
якщо завтра ти помреш?» має такий же ефект.
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У сучасному світі людина загнана у
дуже жорсткі рамки, не має значення,
заробляє вона мільйони або копійки в
день, не важливо, де вона знаходиться. Правила поведінки в суспільстві,
мода, фінансові обмеження, рейтинги, відгуки керують сучасною людиною. Сучасний світ влаштований
нудно, особливо для тих, хто давно
заробив і примножив свій перший
мільйон.
Чим ти успішніший, тим більше
до тебе уваги, тим більше обмежень
в твоєму повсякденному житті. Чим
ти бідніший, тим ще більше обмежень у твоєму житті, починаючи з
оцінювання твого зовнішнього вигляду на черговому інтерв'ю такою ж
загнаною в жорсткі рамки людиною. А якщо прибрати всі сучасні
обмеження і залишити тільки базові
християнські заповіді в сучасній
інтерпретації — «не завдай шкоди»,
«не вбивай», «не бажай споживати, а віддавай», «не будь залежним
від кумирів або брендів, ти сам все
можеш», то вийде Burning Man.

З перших років життя людині
нав'язують умовні правила, що
добре, а що дуже погано і неприпустимо. Наприклад, на Близькому
Сході неприпустимо дівчині ходити
з непокритою головою та відкритим
обличчям, в США погано мати жах-

ливу кредитну історію і відсутність
медичної страховки, тощо. У перші
роки життя ми творимо, ми легко
щось створюємо, нехай навіть з
піску, і легко це знищуємо, тому що
ми впевнені в тому, що ми зможемо
ще раз це створити і, можливо, це
зробимо краще. Але чим старше ми
стаємо, тим більше обмежень у нас
з'являється, ми стаємо менш впевнені
в тому, чи спромогнемося ми повторити свої попередні успіхи, кожен раз
все більше треба ставити на карту.
Playa (плайя) — американське
неперекладне слово, позначає рівну
місцевість, висохлу землю в пустелі,
як правило, дно колишньої водойми,
з якої випарувалася вода. Уявіть собі
таку плайю в пустелі штату Невада,
в 250 км від найближчого міста,
де немає ні води, ні електрики, де
кілька разів на день з поривами вітру
здіймається дрібнодисперсний пил
і дальність видимості становить не
більше трьох метрів, де вдень дуже
жарко, а вночі дуже холодно — одним
словом, тут немає нічого, крім кисню і

ляри з максимальним захистом від
УФ і бажано від пилу.

Чому піраміду, навіщо, хто це
оплачував?
Табір був організован одним
бізнесменом з Канади. На моє запитання, чому будуємо саме піраміду, він
відповів: «А чому б і ні»? Нашу працю
ніхто не оплачував, тут потрібно
розуміти філософію Burning Man.
Сюди ти приїжджаєш поділитися
тим, чого у тебе багато. Тут діляться з
тобою, не чекаючи від тебе отримати
щось натомість, і це виглядає дивно
для нашого суспільства з його культом
споживання. Тут немає грошей, якщо
тобі щось треба, тобі це просто дадуть,
не вимагаючи нічого натомість. Тут
круто не отримувати щось, а ділитися
чимось. Сьогодні Burning Man — це
самодостатнє суспільство, яке здатне перетворити неживу пустелю без
води й електрики в другий Лас-Вегас
буквально за кілька днів.
сонця. Місцевість майже непридатна
для існування сучасної людини, але
саме вона оживає останні тридцять
років на два тижні в році, завдяки
невичерпній людській фантазії, прагненню бути самим собою, здатності
реалізувати свої задуми, які неможливо реалізувати в сучасному світі
строгих обмежень.
Цього року президент Асоціації
візуальної
реклами
України
Олександр Борис став учасником
Burning Man 2018, далі інтерв'ю з
Олександром.

запастися питною водою, яку треба
не забувати постійно пити, адже ви
знаходитесь в пустелі з дуже маленькою вологістю повітря і дуже швидко і непомітно для вас може наступити зневоднення. Треба розуміти,
що в пустелі великі перепади температури за добу, вдень дуже силь-

Чи існують взагалі на Burning Man
будь-які закони або правила?
Так, звичайно, але вони стосуються здебільшого охорони природи,
відсутності насильства над іншими
людьми. Наприклад, це дбайливе ставлення до природи – все, що
було привезено в пустелю, має бути

не УФ випромінювання від сонця і
його відображень знизу, тому сонцезахисний крем з максимальним
захистом необхідний. Респіратор —
незамінний аксесуар, тому що ви
просто не зможете довго дихати при
піщаній бурі, ну і сонцезахисні оку-

вивезено. Щорічно тут збирається
близько 80 тисяч чоловік і за декілька
років плайя могла б перетворитися на
смітник, тому тут нічого не дозволено залишати – викидати недопалки
чи виливати воду, навіть після того,
як ти почистив зуби. Після демон-
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Що ви там робили?
Багато чого, але основний внесок, який ми зробили — це споруда
гігантської піраміди разом з канадським табором.

Що очікували від Burning Man, чи
виправдалися очікування?
Складно очікувати чогось від того,
чого не розумієш. Перше завдання,
звичайно, було зрозуміти, отримати
враження і свій досвід. Все це вийшло, і в дуже великих масштабах.
Виходячи з розташування, можна
припустити, що там дуже суворі
умови, як виживали?
Так, умови дуже суворі. Перше,
до чого складно звикнути, це пил, не
пісок, а саме дрібнодисперсний пил,
який всюди. Якщо хочеш поїхати
назад в чистому одязі, необхідно
його заздалегідь упакувати в герметичний пакет, інакше він теж буде
весь в пилу, як би ви його не ховали.
Вам потрібно розуміти, що тільки ви
зможете подбати про себе, тому слід
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тажу піраміди ми день з металошукачем шукали болти, що загубилися, та інші дрібні предмети. Треба не
забувати, що ми знаходимося в США,
тому тут діють федеральні закони і
закони штату Невада, поліція і рейнджери присутні, і вони можуть бути в
цивільному.
Можете дати своє визначення
Burning Man?
Burning Man – це радикальне
самовираження, яке, на жаль, ти не
можеш дозволити собі в повсякденному житті. Хтось мріяв побудувати піраміду, хтось ходити голяка в
натовпі, хтось давати концерт, навіть
якщо шанувальників твоєї творчості
лише кілька людей, хтось мріяв про
зелене волосся – це може бути абсолютно все, що завгодно. Все, що вам
може прийти до голови, ви там це
зможете побачити. Після Burning
Man вас дуже важко буде чимось здивувати. Тут вас ніхто не засудить, але
завжди знайдуться ті, хто підтримає.

12

Тут практично не зустрінеш в нашому
розумінні нормальної людини, всі тут
диваки, але ти розумієш, що багато
хто з них доларові мільйонери, і може
диваки зовсім не вони. Одні хлопці
купили двоповерховий Boeing і привезли його в пустелю, переробивши
під диско-клуб. По шляху проходження в містах довелося відключати
електрику і демонтувати проводи, щоб здійснити доставку гіганта.
Іноді ти розумієш задум автора, а
іноді ні. Burning Man – це величезна
територія, відвідати всіх неможливо
фізично за час його проведення, тому
скільки людей, стільки може бути
абсолютно різних думок і статей про
Burning Man. Тут кожен може бути
самим собою.
Ви вважаєте, рекламістам варто
відвідувати Burning Man?
Я вважаю, що Burning Man
варто відвідати кожній людині.
Якщо тебе цікавить, як рекламіста,
диво інженерної думки і фантазії

щодо застосування або обробці
матеріалів — ти їх знайдеш. Адже
часто фантазія дизайнера строго
обмежена бюджетом і стереотипами замовника, на Burning Man обмежень для фантазії немає. Дизайнеру,
рекламістові, як і будь-якій творчій
людині, дуже корисно буде опинитися тут.
Який вік учасників, чи є обмеження за віком?
Обмежень немає, але середньостатистичний учасник, за моїми спостереженнями, це людина віком від
25 до 45 років, в основному біла, їх
близько 90%. Квиток коштує $500
доларів США для кожного учасника,
але купити його дуже складно. Ти
можеш бути також учасником табору, якщо табір тебе вибере. Вартість
проживання в таборі залежить від
конкретного табору і може коштувати до $5000 доларів США. У таборі
будуть кращі умови, ніж у власному
наметі.

Велика
кількість
людей,
екстремальні умови — наскільки це
безпечно?
Тут люди відкриті і доброзичливі.

Коли збирається велика кількість
людей з різними фантазіями і
мріями, статися, звичайно, може все
що завгодно. Наприклад, в минулому році один з учасників стрибнув у
полум'я заввишки з п'ятиповерховий
будинок і згорів. Мабуть, у нього була
мрія яскраво накласти на себе руки,
що у нього і вийшло.
Неодноразово доводилося читати, що Burning Man це збіговисько
наркоманів, свінгерів тощо, що скажете?
Як я вже говорив, після Burning
Man складно чимось здивувати. Тут
кожен знайде для себе те, що особисто йому цікаво. Все, про що ви могли
фантазувати, ви знайдете і втілите в
життя. Якщо ви свінгер, то знайдете
подібних, якщо ви шукаєте алкоголь
або наркотики, ви їх знайдете, кожен
знаходить своє. Особисто мені цікаво
було вивчити можливості людської
фантазії і розібратися, що ж таке
Burning Man.

Чи існують які-небудь традиції на
Burning Man?
Так, спочатку, за бажанням, ти
повинен скупатися в пилу. Тут всюди
пил, коли ти вже в пилу, тебе перестає
це дратувати. Щороку тут будують
новий храм, нової форми, за час проведення заходу він наповнюється
різними предметами, з якими люди
хочуть, але не можуть розлучитися —
це може бути фото померлої близької
людини, картина, та все що завгодно.
В кінці цей храм підпалюється,
полум'я
досягає
висоти
п'ятиповерхівки. Burning Man проходить яскраво, як спалах світла вночі в
пустелі, а на ранок вже може не залишитися й сліду.
Через кілька днів після закінчення
Burning Man це знову просто плайя в
пустелі, яка була незадовго до початку.
Burning Man — це наше життя, яскравий короткий спалах.
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Таке відчуття, що Burning Man
захід, що організовується сам, чи є
організатори, що вони роблять?
Щоб зібрати 80 тисяч осіб,
потрібна налагоджена організація.
Але спочатку, 30 років тому, виникла подія, а згодом потрібна стала
організація. Американський художник, філантроп і активіст Ларрі Харві
був головним співзасновником заходу Burning Man разом зі своїм другом Джеррі Джеймсом. 28 квітня 2018
Ларрі не стало, і в цьому році перший
раз фестиваль пройшов без нього...
Burning Man не замислювався спочатку як комерційний захід і до цього
дня він ним не є. Тут взагалі не прийнято рекламувати будь-яким чином
бренди — елементи суспільства споживання, а також брати гроші за будь-які
послуги.

Мав бесiду Юрій Гребенников
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Літо. Море. Прорив. Форум: Оновлення
власників бізнесу і святкування 5-річчя УАВІ

Події: огляд

Щоб бути ефективним —
потрібно освіження, нове
спілкування
та
емоції!
Кожен власник і керівник
бізнесу потребує відпочинку і оновлення. Українська асоціація візуальної
індустрії організувала форум, який дозволив поєднати актуальні, необхідні
знання в сфері управління
бізнесом і приголомшливий відпочинок на березі
моря. Цей форум був присвячений
святкуванню
5-річчя УАВІ.

В кінці липня УАВІ зібрала проактивних підприємців, керівників і
власників бізнесу на березі Чорного
моря, в Коблево, для цікавого навчання, нетворкінгу і перезавантаження.
На форумі були приголомшливі
кейси для ефективного управління
бізнесом, роботи з персоналом.
Всі спікери — це люди, які готові
втілювати круті ідеї в життя. Ми
ділилися своїм досвідом, висновками, планами і стратегіями. Учасники
форуму почули практичні «вибухові»
майстер-класи і відверті бізнесісторії перших осіб компаній, які
вже здійснили свій «Прорив». Це
були живі життєві історії власників
бізнесу в сфері візуальної індустрії зі
всієї України!
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Наприклад, президент УАВІ
Олександр Борис розповів, як створи-

Події: огляд

ти живу команду, котра бажає досягати цілей. Темою виступу Олександра
Варламова, президента представництва міжнародної експертної
компанії Businessforward в Україні,
було «Як надіти на співробітника
«капелюх» відповідальності» (він
автор книги з такою ж назвою).
Олексій
Самойленко,
голова
консалтингової
компанії
«Перформія Україна», поділився
великим досвідом найму персоналу — фактора, який найбільше
впливає на прибуток компанії.
Юлія Ільїна, тренер з управління та
продажів на підприємстві, розповіла
про побудову системи продажів.
Темою виступу засновника УАВІ
Ігоря Степанова, власника компанії

Sicore, були можливості і ризики
ведення бізнесу в Америці.
Так що на форумі «Оновлення»
його учасники провели три дні
цікавого, живого спілкування з
професіоналами своєї справи, почули
обмін безцінним досвідом, отримали актуальні знання для власників і
керівників бізнесу, ознайомилися з
цікавими лайф-хаками та побачили
StandUp виступи.
Захід завершився гала-вечерею
з приводу святкування п`ятиріччя
УАВІ, в рамках якої відбулося нагородження активних учасників.
А відпочинок, сонце, пляж і
море емоцій у моря були для всіх
приємними доповненнями!

В рамках форуму відбулися також
загальні збори учасників УАВІ, де
були підведені підсумки п'ятиріччя і
останнього півріччя, а також складені
плани і стратегії подальшого зростання Асоціації.
УАВІ — це розвиток цивілізованого
ринку візуальної індустрії. Наші
цінності: — єдність, — партнерство, — розвиток. Приєднуйтесь!
www.uavi.com.ua
https://www.facebook.com/uavi.com.ua
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Дослідження. Що ще потрібно знати
про ефективність зовнішньої реклами?
Розміщення зовнішньої реклами: дослідження

Не так давно в Києві завершився перерахунок пасажиропотоків, що дало українській галузі зовнішньої реклами актуалізовані медіапоказники і підтвердило її
статус — вона має в своєму розпорядженні, за словами керівника техкому Індустріального комітету зовнішньої реклами Ігоря Лазарєва, «один з кращих в світі
моніторингів зовнішньої реклами, який за фактом є аудитом».
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В Україні, як і в світі, більшість
рекламодавців віддають перевагу
формуванню
адресних
програм
зовнішньої реклами, заснованому
на даних досліджень. Планування по
медіапоказниках — OTS і GRP —
підвищує ефективність адресних програм
і суттєво оптимізує рекламні витрати.
Говорячи
про
ефективність
зовнішньої реклами, варто брати до
уваги також бізнес-складову. Такі
дослідження в Україні поки не проводяться, але ми можемо орієнтуватися
на дані інших ринків
— благо
цей компонент, на відміну від
медіаметрічного, має універсальний
характер, який не сильно залежить від географії. Найсвіжіше
дослідження з цієї області базується
на даних ринку Великобританії. Його
резюме — OOH-реклама може значно збільшити виручку і ринкову частку брендів, і залучити нових покупців.
Відомий на рекламному ринку
Великобританії аналітик Пітер Філд на
замовлення агентства OOH-реклами
Rapport вивчив 147 кампаній з бази
даних об'єднання британських рекламних агентств IPA Effectiveness Awards
Databank. Називається дослідження
Standing on the Shouldersof Giants
(Стоячи на плечах гігантів).
Він порівняв результативність
кампаній з часткою OOH не менше
15% медіабюджету (в дослідженні
рекламодавці з часткою OOH від 15%
називаються «активними») і кампаній
без outofhome складової. З'ясувалося,
що зростання ринкової частки «активних» рекламодавців на 36% перевищує
значення аналогічного показника у компаній, які не користувалися
OOH рекламою. Перевищення зростання доходів склало 20%. Крім того,
рекламодавці, які брали OOH-медіа,
залучали на 15% більше нових клієнтів.
Короткострокові продажі у «активних» рекламодавців підвищилися на
47% в порівнянні з брендами, які не
використовували OOH-медіа.
В аналізі Філда є свідчення позитивного впливу популярності брендів
(обумовленої OOH-медіа) на результати інтернет-пошуку і активність

в соціальних мережах. Вплив OOH
на пошук оцінюється у «активних»
рекламодавців в 54%, а на соціальні
мережі — 20%.
«Кампанії з OOH-компонентом
забезпечують
більш
здоровий
результат і посилюють вплив
інших медіа, в порівнянні з тими
кампаніями, що ігнорують outofhome
медіа», — каже Філд.
Згідно з результатами дослідження,
«активні» рекламодавці можуть розраховувати і на поліпшення таких
характеристик, як повага бренду
(41%) і його популярність (32%).
«Дані
IPA
узгоджуються
з

дослідженням Rapport в питаннях
цінності OOH-медіа та найбільш
яскраво виражених ефектах його
використання, а саме збільшення престижу і популярності», — каже Філд.
Резюмуючи все вищесказане,
можна констатувати, що використання ООН служить збільшенню
ефективності рекламних кампаній. А
формування програми та вибір носіїв
зовнішньої реклами з залученням даних
досліджень, які в Україні надає Doors
Consulting, дозволить рекламодавцеві
отримати максимальну віддачу.
Матеріали підготовлено PRIME Group

MyPlay для дітей

Виробництво візуальної реклами: ГАЛЕРЕЯ

11 вересня в Дніпрі відкрився
незвичайний
торгівельно-ігровий
простір MyPlay, який став першим оновленим об`єктом мережі
магазинів дитячих товарів МІККІ
після ребрендінгу. Він розташований по вул. Воскресенська, 10.
Розробку бренду та дизайнконцепту простору робила агенція STEPANOV, а команда компанії Sicore Group реалізувала задумки. З ексклюзивних рішень було виконано: телепорт, лазерний
тунель, яскрава навігація, незвичні фото-примірочні та
26 акрилових стійок, які оригінально прикрашають стелажі.
Реалізовуючи це оформлення, компанія Sicore Group
зіткнулася з різноманітними складнощами: від технічного
виготовлення незвичних конструкцій до складнощів монтажу. Але вона змогла вчасно і відповідально впоратись зі
всіма перешкодами, чим наразі пишається і дуже дякує за
довіру всьому керівництву та команді проекту MyPlay.
Наразі компанія Sicore Group розробляє і виготовлює
цікаві доповнення в оформленні існуючого ігрового
простору і готується до оформлення ще одного простору MyPlay, який відкриється в найближчі місяці
в ТЦ «Дафі» у м. Дніпро.

Дахова конструкція для порту
в Одесі
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Компанія «УКРНЕОН ТМ» на ринку візуальної
індустрії вже понад 18 років. За цей час фахівці компанії
виготовили цілий ряд дахових конструкцій як для державних закладів, мереж магазинів, так і для підприємств
малого бізнесу.
Саме цей факт зумовив компанію «Євротермінал»
звернутися до такого досвідченого виробника. На замовлення була виконана дахова конструкція для будівлі
Одеського порту. Конструкція складається з напису Port
of Odesa.
На металевому каркасі були встановлені об’ємні
букви заввишки 1,3 м з підсвіткою. Букви виконанні з
акрилу, ПВХ та плівки. Для підсвічування застосована
світлотехніка ELF.
При виготовленні конструкції враховувались вітрові
та силові навантаження, робота як завжди проводилась з
дотриманням усіх технологічних норм і стандартів якості.

Сучасна прикраса старовинного
фасаду

Виробництво візуальної реклами: ГАЛЕРЕЯ

Компанія Cowboy-Art створила зовнішню вивіску для
нового концептуального закладу в центрі міста Дніпро,
що розташований за адресою: вул. Барикадна, 11-а.
Вивіска виконана з металу з ефектом бронзи і має
м'яке контражурне підсвідчування. Вона не тільки вигідно
доповнює стиль закладу, а й прикрашає старовинний катеринославський фасад, що робить нестандартну вивіску
об'єктом уваги городян і відвідувачів ресторану.

Нова вивіска в Чернігові
Компанія «БІТЛАЙН» виготовила та змонтувала вивіску для центру
розвитку «ОРІГАМІ» в Чернігові.
Світлові букви вироблені з пластику black&white для розпізнавання
напису вдень і вночі. Фриз виконано з алюмінієвих анодованих труб
40х40 мм, закріплених на основу з композиту.
Найбільшою складністю було розвести дроти під буквами і в трубах
з підсвіткою так, щоб їх не було видно, тому що фриз вже був змонтований і доступа до задньої його частини не було. Але спеціалісти компаніївиробника впоралися з цим завданням.

Нові рекламні стійки-дисплеї для
автосалонів Peugeot та Citroen
Протягом останніх кількох місяців компанія «ВАРГО ІН» виготовляла стійки-дисплеї для автосалонів
Peugeot та Citroen в містах Чернігів, Дніпро та Черкаси.
Стійки технологічно різні, виготовлені з використанням
специфічних матеріалів, які підбиралися технологами виробника для відповідності бренд-буку імпортера.
В основі дисплеї мають опорну плиту з товстого металевого листа, покриті порошковою фарбою. Верхня
частина стійки Peugeot — типова, виготовлена з прозорого акрилу 10 мм с прозорим карманом вгорі, а от стійки
Citroen сконструйовані у вигляді сендвіч-панелі з фанери,
ПВХ 10 мм, декорованих друком в тон деревини акації,
з прозорими карманами та алюмінієвими кутниками.
Стійка-дисплей Citroen має кут нахилу та завдяки своєму
конструктиву гарно тримає форму.
Готова продукція пакувалася та доставлялася на
об`єкти власним транспортом виробника, що забезпечило надійність та якість транспортування.
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Світлотехника: новини

Найбільш компактні ColourLineWet:
блоки живлення для світлодіодні систеLED-вивісок
ми для художнього
Пристрої,
розроблені освітлення
компанією ERP Power, мають високу ефективність
і дозволяють економити електроенергію, час
і витрати на монтаж та
експлуатацію
світлових
рекламних конструкцій.
Компанія ERP Power LLC, виробник компактних блоків живлення для світлодіодних систем, представила найкомпактніші в індустрії
блоки живлення постійної напруги для інтер'єрних і вуличних LEDвивісок. Прем'єра новинок відбулася
на виставці LIGHTFAIR International,
яка пройшла в Чикаго (США) з 8
по 10 травня. Блоки живлення серії
VGM представлені в двох різновидах:
потужністю 60 Вт і напругою 12 B і
потужністю 100 Вт і напругою 24 В.
Їх ефективність оцінюється в 90%
при навантаженні в 50 — 100% при
коефіцієнті потужності більш як 0,9,
і сумарному коефіцієнті гармонійних
спотворень менше 20%. «ERP Power
в черговий раз змінила розуміння
того, що вважається компактним і
потужним в індустрії світлодіодної
світлотехніки, — зазначив Джефрі
Френк, головний виконавчий директор компанії ERP Power LLC. — При
розробці креативних світлових
рекламних конструкцій проектувальникам світлодіодних вивісок більше
не потрібно миритися з обмеженнями
в дизайні, обумовленими розмірами
блоків живлення». Дизайн нових компактних блоків живлення розроблений в Каліфорнії (США). Пристрої
відповідають вимогам стандартів
ENERGY STAR, California Title 23 і
Deisign Lights Consortium, виконані
в алюмінієвих корпусах, що мають
ступінь захисту від вологи і зовнішніх
впливів IP66.
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Як заявляє компанія-виробник,
блоки живлення серії VGM на 20%
менше, ніж блоки живлення зі схожими параметрами, оснащені вбудованою системою захисту від перенапруги, супроводжуються п'ятирічною
гарантією
і
розраховані
на
експлуатацію протягом 50000 годин
при робочій температурі +90 градусів
Цельсія.

Новинки розроблені спеціально для створення світлодинамічних конструкцій
поза приміщеннями.
Компанія Solid State Luminaires
випустила
нові
світлодіодні
світильники Colour Line Wet,
призначені для експлуатації в
архітектурному освітленні будівель,
торгових центрів і розважальних
комплексів.
Колір світіння систем, в яких одночасно використовуються світлодіоди
чотирьох кольорів (червоного, зеленого, синього та білого), можна з
високою точністю налаштовувати
відповідно до вимог власників брендів
або уподобань користувача. Що важливо, нові світильники також сумісні
з більшістю поширених на ринку
програмованих контролерів для
світлодинамічних систем, що передають дані по протоколам RDM і DMX
512.
У системах Colour Line Wet
реалізовані чотири прогресивні
технології, що забезпечують новинкам цілий ряд переваг в порівнянні
з аналогами. Серед них, зокрема, —
технологія Colour Quick, яка дозволяє
однорідно мікшувати кольори, що
випромінюються світлодіодами в
один необхідний відтінок світіння на
відстані 10 – 15 см від світильника.
У свою чергу, технологія Colour
Clone є роботизованим виробничим процесом, за допомогою якого
кожен світильник калібрується по
колірних осях X і Y і супроводжується
відповідним штрих-кодом. Даний
підхід дозволяє об'єднувати декілька
світильників в групи або з легкістю
знаходити повністю відповідну за
кольорами світіння заміну пристрою,
що випромінює світло та який вийшов з ладу.
Світильники Colour Line Wet
генерують до 550 лм на кожні 30,
48 см довжини при максимальній
потужності. Їх можна об'єднувати
в групи довжиною до 73, 152 м.
Новинки мають ступінь захисту від
впливу вологи і пилу IP66.

Світлодіодні
технології, створені
для людини
Розробка
компанії
LuminusDevices,
Inc.
позиціонується як прогресивна альтернатива галогенних ламп, позбавлена недоліків традиційних
джерел світла.
Компанія LuminusDevices, Inc.
представила нову технологію спектрального калібрування PerfectWhite,
за допомогою якої світло, що
випромінюється
світлодіодами
можна налаштувати таким чином,
щоб воно візуально відтворювало
характеристики світіння галогенних ламп колірної температури 3000
К. Більш того, при застосуванні
технології PerfectWhite немає зелено-жовтого відливу, який часто дають
галогенні лампи. «Спектральні характеристики світла, випромінюваного
галогенною лампою, є головним
фактором, який забезпечує цьому
різновиду джерел світла настільки
велику популярність серед власників
ресторанів, готелів і фахівців, що
відповідають за освітлення в музеях і художніх галереях, — зазначив Том Джорі, віце-президент
компанії LuminusDevices, Inc. — На
відміну від інших повнокольорових
світлодіодів, що генерують небезпечне для людини випромінювання,
близьке до ультрафіолетового,
технологія PerfectWhite забезпечує
ефект галогенної лампи, доповнюючи світіння певним рядом блакитних відтінків, яких бракує у світла,
що випромінюється традиційними
світлодіодами».
Раніше
компанією
LuminusDevices, Inc. також були
розроблені технологія AccuWhite,
яка дозволяє отримувати світлодіоди
зі світловою ефективністю 125 лм/
Вт і індексом передачі кольору 98,
і технологія Sensus, що дозволяє
створювати LED-світільники зі
світловою ефективністю до 148
лм/Вт, призначені для ефектного
освітлення товарів в торгових залах.
При використанні технології спектрального калібрування Sensus білі
кольори сприймаються людським
оком як більш білі, а насичені кольори (наприклад, червоний та синій) —
як більш щільні і більш яскраві.

Матеріали та обладнання: новини

Широкоформатні
фотопринтери HP
нового покоління
У пристроях серій HP
Design Jet Z6 і Z9+ реалізовані інноваційні технології,
які забезпечують бездоганну якість і високу ефективність друку.

В асортименті плівок, що
випускаються компанією,
з'явилися плівки «хамелеони» чотирьох нових
кольорів, а також вініл, що
сам клеїться, для друку
з ефектом піскоструйної
Компанія HP Inc. випустила
широкоформатні фотопринтери HP обробки скла.
DesignJet двох нових серій: Z6 і Z9
+. Апарати призначені для виведення високоякісних повнокольорових
зображень.

У нових серіях представлені фотопринтери з шириною друку 61 см і 112
см. Фотопринтери серії DesignJet Z6
є простим у використанні рішенням
для високоякісного друку технічних
і художніх зображень, стійких до
впливу вологи і вицвітання.
«Наші
нові
фотопринтери
мають широкі можливості в області
професійного фотодруку і виробництва рекламної продукції, —
зазначає Гуаенте Санмартін, генеральний менеджер і глава підрозділу
широкоформатної графіки компанії
HP Inc. — Апарати проектувалися з
особливою ретельністю. Перед нами
стояло завдання забезпечити високу
якість відбитків і в той же час —
високу продуктивність. Для цього,
зокрема, в принтерах використовуються новий вертикальний триммер
та інноваційні технології роботи з
кольором».
Апарати серії HP DesignJet
Z9+ оснащені вбудованим вертикальним
триммером,
завдяки якому підвищується сумарна
продуктивність обладнання. У них
також передбачений спектрофотометр i1 компанії X-Rite.
У сукупності з системою чорнила
RGB HP VividPhotoInks і технологією
HP PixelControl забезпечується виведення відбитків з точною передачею
кольору і розширеним колірним охопленням.
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Самоклейки в
стильних кольорах
від ORAFOL

Нові принтери також здатні забезпечувати точну емуляцію кольорів
з бібліотек PANTONE і за рахунок цього достовірно відтворювати
фірмові кольори замовників.

Компанія ORAFOL оголосила про
випуск п'яти нових плівок-самоклейок.
Так, в серії литих ПВХ-матеріалів для
вінілового автостайлінга ORACAL
970RA SpecialEffectCast з'явилися
багатошарові самоклейки в кольорах LusciousLips («Спокусливі губи»),
TangerineDream («Мандаринова мрія»),
CrystalWhite («Кришталево білий»)
і JetstreamBlue («Реактивний синій»).
Плівки мають ефект плавної зміни
кольору в залежності від кута огляду
і можуть використовуватися як для
повного «перефарбування» корпусів
легкових автомобілів, так і для обклеювання окремих ділянок їх поверхні.
Зі зворотного боку плівки оснащені
прозорим поліакрілатним клейовим
шаром, який перепозіціонується та
не видаляється, на основі розчинника. Матеріали випускаються в рулонах
шириною 1520 мм і довжиною 25 м або
50 м. Ще однією новинкою, випуск якої
компанія ORAFOL анонсувала в кінці
травня, стала вінілова плівка ORAJET
3851, що сама клеїться, яка імітує ефект
піскоструйної обробки скла.
Матеріал можна піддавати цифровому широкоформатному друку й
отримувати повнокольорову графіку
з особливими візуальними ефектами.
Запечатувати ORAJET 3851 можна за
допомогою сольвентного, екосольвентного і чорнила, що затвердіває під УФ.
Плівка оснащена поліакрілатним
клейовим шаром на основі розчинника,
який не видаляється, і позиціонується
як оптимальне рішення для рекламноінформаційного і декоративного
оформлення вітрин і скляних дверей.
Самоклейка
ORAJET
3851
випускається в рулонах шириною
1370 мм, 1520 мм і довжиною 25 м або
50 м. В незапечатаному вигляді термін
служби плівки при експлуатації поза
приміщеннями оцінюється в сім років.

Mimaki Tiger 1800B
MkII: друк по тканині
зі швидкістю до 385
кв. м/год
На
виставці
FESPA
GlobalPrintExpo
2018
компанія
Mimaki
представила покращену модель високошвидкісного
сублимаційного принтера.
Компанія Mimaki розширила
функціональні можливості текстильних принтерів промислового класу
Tiger 1800B. У вдосконаленій версії
обладнання, що отримала назву
Tiger 1800B MkII, реалізовані режим
високоякісного друку з роздільною
здатністю 1200 dpi, а також додаткові
рішення, які сприяють більш високій
якості відбитків і нівелюванню будьяких дефектів.
«Ми скористалися можливістю
показати відвідувачам нашого стенду, яким легким та ефективним
може бути вихід на ринок цифрового друку по текстилю і для тих, хто
хоче організувати повністю цифрове виробництво, і для традиційних
підприємств,
що
розглядають
струменеві текстильні принтери як
доповнення до існуючого обладнання», — зазначив Берт Бенхьюзен,
продакт-менеджер компанії Mimaki
Europe в країнах Європи, Близького
Сходу і Африки.
Широкоформатний
принтер
Mimaki Tiger-1800B MkII друкує
зі швидкістю до 385 кв. м/год на
матеріалах шириною до 1830 м. В
оновленій моделі реалізовані такі
технології, як система компенсації
міжпрохідних похибок MAPS, що
зводить до мінімуму ризики лінійних
колірних накладень на кордонах друкованих проходів і утворення смуг на
відбитках.
В ході виставки FESPA 2018 широкоформатний принтер Tiger-1800B
MkII демонструвався в режимі друку
на термотрансферному папері Mimaki
Vision Jet-X. Цей папір постачається в
рулонах шириною 1620 і 1830 мм, має
щільність всього 57 г/кв. м і підходить
для перенесення зображення практично на будь-які види виробів —
від спортивного одягу і прапорів до
зразків модного одягу та домашнього
текстилю.

Програмне
забезпечення
PRORA

Ключова продукція

Постерний папір
KAMMERER Chantaffiche
PET (скроллерний папір)
Компанія «Простір Арт» пропонує папір для
скроллерних конструкцій. Це інноваційний
матеріал, що забезпечує: точну кольоропередачу, високу якість зображення, оптимальні
витрати чорнил, рівномірне світорозсіювання
по всій площі матеріалу, високу міцність
плакатів, довгий термін використання та
безперебійну роботу скроллерного механізму.
Матеріал придатний для використання на
будь-яких сольвентних принтерах.
Щільність, г/кв. м
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Захисне покриття

присутнє

Зворотня сторона

бiла

Вид друку

односторонній

Ширина рулону, см

315

Довжина рулону, м

300/100

Київ 0 (67) 214-34-52, Львів 0 (67) 445-36-14
Дніпро 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Програмне забезпечення для широкоформатного друку — це власний продукт компанії
Raindrops, ідеально перевірений часом та
інтегрований з програмним забезпеченням
1С. Що входить в це програмне забезпечення? Для кожного циклу робіт передбачений
свій власний екран, тобто робоче поле, в
якому працює один користувач, наприклад,
склад, прийом замовлень і т.д. Їх може бути
нескінченна кількість: наприклад, 1-й користувач — прийом замовлень, 2-й користувач — друкар, 3-й користувач — дизайнер,
4-й користувач — постобробка (люверси, спайка, порізка), 5-й користувач — склад, упаковка, видача, доставка. Є можливість установки віддаленого доступу до функцій прийому
замовлень, друкаря і т.д.
В результаті в базі фіксується витрата
матеріалу, кількість фарби, кількість люверсів;
прийом замовлень, час обробки замовлень,
кожному присвоюється превью і порядковий
номер; після оформлення замовлення автоматично відправляється рахунок на оплату по
електронній пошті та SMS-повідомлення про
виконання замовлення з вказаною сумою
замовлення; списується певна кількість
матеріалу з урахуванням підмотки, кольоропроби. Кількість люверсів в замовленні
враховується автоматично, досить вказати тільки ширину кроку, програма підрахує
потрібну кількість сама. Є можливість установки знижки замовнику, різних рівнів доступу й обмежень. Програмне забезпечення має
два захисних шару, в разі несанкціонованого
доступу які-небудь коригування хитрими користувачами все одно відображаються в другому
шарі без змін. У даній програмі користувачі
один одного не бачать, мають тільки встановлений адміністратором доступ.

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Новий сублімаційний
принтер GZX 2004 7 pl
Промисловий сублімаційний принтер на
чотирьох інноваційних головах FUJI Dimatix
Starfire 7 pl з шириною друку 2 м для широкоформатного друку.
Принтер оснащений:
•
автоматичною системою подачі роля;
•
підмоткою з пневматичним приладом;
•
попереднім підігріванням, нагрівом
поля, що друкується, постнагрівом,
додатковим нагрівом та термальною
системою сушки.
Швидкість друку може досягати 170 кв. м/
год.
Компанія ORLY пропонує
спеціальні умови при укладанні
контракту на виставці REX-2018.
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Тел.: 0 (56) 794-794-0
Тел.: 0 (66) 0000-794, 0 (96) 0000-794
http://www.orly.dp.ua

Іноваційна технологія
Chantaffische 250 JE N
Компания KAMMERER постачає на ринок
широкоформатного друку нові високоякісні
продукти. Технологічні розробки та вдосконалення покриття стандартного Блюбека ТJ дозволили випустити на ринок папір Блюбек JE.
Завдяки своїй текстурній основі папір Блюбек
JE зменшує витрати чорнил на 20%. За допомогою цих інновацій папір Блюбек JE дає
можливість отримувати набагато яскравіше
зображення.
Звертайтеся до офісів українського партнера
KAMMERER — компанії «Простір Арт».

Київ 0 (67) 214-34-52
Львів 0 (67) 445-36-14
Дніпро 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Новинки асортименту
Компанія ORLY пропонує вашій увазі новинки матеріалів для широкоформатного друку:
1.

Папір BlueBack європейського виробництва шириною 1,29 та 1,49 м за дуже
привабливими цінами (інформація у
регіональних представників компанії);

2.

Світловідбиваючий банер шириною
1,6 та 3,2 м. Рекламні зображення,
надруковані на світловідбиваючому
банері і розміщені уздовж неосвітлених
ділянок дороги будуть прекрасно працювати в нічний час без будь-якого
додаткового підсвічування. Банер
відображає світло від фар транспорту і створює ефект яскраво освітленої
інсталяції.
Тел.: 0 (56) 794-794-0
Тел.: 0 (66) 0000-794, 0 (96) 0000-794
http://www.orly.dp.ua

Профіль
алюмінієвий
quick click
system
Клік-сістеми призначені
для
фіксації
зображень
на
рекламних
та
інформаційних
конструкціях. Виготовлені
з анодованого алюмінію, який забезпечує тривалу експлуатацію незалежно від погодних
умов і можливість використання як усередині
приміщень, так і зовні.
Система quickclick — це набір профілів, призначений для збірки конструкції шляхом
обрізки профілю під кутом 45 ° і його стикування, таким чином, отримуємо кут рамки 90 °.
Профілі бувають двох типів: один кріпиться як
основний, на нього встановлюється пластикова
підкладка як підстава для нанесення рекламного зображення, а інший як той, що закриває,
фіксує зображення, а також виконує декоративну функцію. Довжина профілю 6,5 м.
Між собою профілі скріплюються пружиною,
як варіант, для завершення кутової частини
встановлюється пластиковий декоративний
куточок. З цього матеріалу можна виготовляти
картинні рамки, рекламні постери, обрамлення для меблів, інформаційні вивіски, панелі
для цінників; він є найкращим матеріалом для
такого виду діяльності, тому що є недорогим і
зносостійким.
Компанія Raindrops займається продажем
цього виду профілю з 2005 року. Завжди є на
складі, розмір профілю 32 мм.

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Пристрої
для
установки
люверсів

Механічне пристосування складається з
трьох деталей: пробійник, наставка, розвальцювальник. Установка за допомогою
цього приладу відбувається в кілька етапів за
наступним принципом: пробити, підставити,
розвальцювати. Комплект установки надзвичайно простий, інструмент виготовлений з високолегованої сталі методом лиття
і токарних робіт. Безсумнівний плюс даного
обладнання - його низька вартість.
Підприємство Raindrops продає автоматичні
пристрої для установки люверсів з гарантією
3 роки.
0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

СО2 - лазерні верстати
STO LASER, лазерні трубки
і комплектуючі
Група компаній «ПРОСТО ЧПУ» («ПРОфесійні
Спеціальні Технології та Обладнання»), що
спеціалізується на поставках та професійному
обслуговуванні лазерних і фрезерних верстатів
з ЧПУ, представляє вашій увазі бюджетну
серію лазерних верстатів STO Laser Standard,
яка вже досить успішно показала себе на
українському ринку.
Її ключові особливості:
•
широкий модельний ряд підтримуваних
на складі верстатів з робочим полем 60 х
40, 90 х 60, 130 х 90, 160 х 100, 180 х 100 і
180 х 140 см;
•
апарати з робочим полем від 130 х 90 см
"за замовчуванням" комплектуються
СО2 - лазерними випромінювачами RECI
90W, а також повноцінним фреоновим
охолоджувачем CW5000;
•
широкий список опцій:
•
СО2 - лазерні трубки 60, 80, 90, 100,
130, 150, 180 Вт, два та більше лазерних
випромінювача одночасно для синхронного гравіювання або вирізки декількох
виробів, серводвигуни та ін.
У сегменті маленьких гравірувальних апаратів
з'явилася нова модель HS-T 4030 (з робочим
полем 40 х 30 см) в настільному виконанні, СО2 лазерним випромінювачем 25W, автопід’ємним
столом і опціональною можливістю установки оптоволоконного лазерного випромінювача
(Fiber Laser) для гравіювання металів.

Ультратонкі світлові панелі
LUMAIRE
Виробник литовська фірма LEDDEX.
Переваги панелей LUMAIRE.
•
•
•

•

•

Виключно тонкі — завтовшки 8 мм (у
виконанні без клік-сістеми).
Вельми яскраві — до 10000 Lx на поверхні
світлової панелі.
Різноманітні варіанти світлової панелі
розміром до габаритних розмірів 2450 x
1250 мм в односторонньому або двосторонньому виконанні.
Низький рівень споживання енергії —
максимальний розмір світлової панелі
(2450 x 1250 мм) з двостороннім освітленням і
~ 5000 лк на поверхні споживає всього
100 Вт.
Універсальність — велика кількість різних
можливих застосувань світлової панелі.
0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
www.mandarin.kharkov.ua

Звичайно, безумовним лідером по робочому
простору і можливостям продуктивного лазерного різання залишається верстат планшетнопортального типу STO Laser Gigo HS-B1325 з
робочим простором 1,3 х 2,5 м і СО2 - лазерним
випромінювачем 135W (опція — 150/180W).
Більш детальну інформацію про особливості
модельної лінійки верстатів, ціни, а також умови
постачання питайте у менеджерів або дивіться
на сайті компанії. Працюють демонстраційні
зали в Одесі та Києві.
В наявності комплектуючі для лазерних і фрезерних верстатів: лазерні випромінювачі від 60
до 180 Вт в асортименті, високовольтні блоки
живлення, лінзи від 1,5 до 4", витяжки, насоси, охолоджувачі, шпинделі, підшипники,
направляючі, ЧПУ-електроніка та ін.
ПРОСТО ЧПУ
Одеса: тел.: 0 (48) 734-24-40, 0 (97) 170-14-88
Київ: тел.: 0 (44) 361-06-03, 0 (67) 170-14-10
обладнання STO Laser, STO CNC,
комплектуючі: www.prostocnc.com
інструмент для верстатів з ЧПУ:
www.100tool.com.ua
послуги «Фото на дереві»,
«Фігурний інтер`ер», лазерна порізка:
www.laserlab.in.ua

Виставкові стенди
Виставкові стенди або мобільні конструкції,
так само відомі як павуки, прищіпки, мимохідь,
штендери, покажчики.
Підприємство Raindrops займається продажем даного виду продукції з 2005 року.
Компанія неодноразово брала участь у виставках REX, RemaDays. Raindrops сам імпортує,
закуповує продукцію виключно у перевірених
виробників, тому ви можете бути абсолютно
впевнені в якості наших конструкцій. Для чого
потрібні ці конструкції? Конструкції використовуються для оформлення торгових місць,
торгових площ, офісних приміщень, ну і звичайно, для виставок і презентацій. В асортименті
компанії представлений весь спектр мобільних
виставкових стендів, які зможуть задовольнити
будь-який, навіть найвишуканіший смак.
Для виробництва конструкцій в основному
використовується алюміній, вуглепластик,
сталь, завдяки чому дані конструкції характеризуються довговічністю. Наші менеджери
є кваліфікованими фахівцями, вони проконсультують і нададуть підтримку при купівлі,
доставці та встановленні.
На випадок виникнення яких-небудь непередбачених ситуацій, наприклад, поломки в
момент установки або транспортування, у нас
завжди є в наявності запасні комплектуючі
деталі або запчастини.
Ми працюємо за принципом: якщо знайдете
дешевше — скажіть де, щоб наш менеджер
підтвердив дану інформацію, і ви отримаєте
знижку 20% від самої мінімальної ціни. Наші
офіси працюють в Києві та Херсоні з 9.00 до
18.00, вихідні: субота, неділя. Працюємо з усіма
перевізниками України.

Ключова продукція

Автоматичний
п р и с т р і й
встановлює люверси по команді оператора: йому досить
розмістити
прилад по мітці за допомогою лазерної указки
і натиснути клавішу - відбувається установка люверсів. Плюсами цього приладу
є простота у використанні, швидка установка люверсів, високий ступінь надійності
конструкції та автоматики. Єдиним мінусом
конструкції можна вважати прив'язку до
певного виду люверсів.

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Широкоформатний
каландр
Fulei HT — T2B
Розробка 2018-го року: каландр для
сублімаційного друку з рулону в рулон та
теплового трансферного нанесення зображення шириною до 1,7 м.
Основні переваги:
•
постійна температура;
•
надійний інфрачервоний нагрівальний
елемент;
•
легкий завантажувальний стіл.
Робоча швидкість складає 0 – 2,3 м/хвилину.
Компанія ORLY пропонує
спеціальні умови при укладанні
контракту на виставці REX-2018.
Тел.: 0 (56) 794-794-0
Тел.: 0 (66) 0000-794, 0 (96) 0000-794
http://www.orly.dp.ua
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РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0 (93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код рекламоносія:
1.
2.
3.

Мегаборди (від 432 м2)
Білборди (від 18 м2)
Сіті-лайти (від 18 м2)

Зробіть замовлення

ЗАПОРІЖЖЯ
ТРАНСФЕР
МЕГА
група компаній
Тел.: +380 (61) 224-41-36 (-66)
Факс: +380 (61) 764-12-84
Моб.: +380 (50) 456-66-30
69002, Запоріжжя,
вул. Жуковського, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua

4.
5.
6.

Світлодіодні відеоекрани
Брандмауери
Вуличні меблі (зупинки, кіоски та ін.)

Сайт: www.transfer-mega.zp.ua
Послуги: 1-2-3-5
Розміщення на дахових і настінних
рекламних конструкціях (власна
мережа). Розміщення на носіях
формату 3х6 м в Запоріжжі
та Запорізькій області
(власна мережа).
(www.transfer-mega.zp.ua).

7.
8.

Міський транспорт (у т.ч. приватний)
Залізничний транспорт

Київ
RIARA
Тел.: 0 (44) 500-55-05
04070, Київ, вул. Братська,

6, оф. 204
E-mail: info@riara.ua
Website: http://riara.ua
Послуги: 7
Реклама на громадському, корпоративному та особистому транспорті.

ВИРОБНИЦТВО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0 (93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код послуги, що надається:
1.
2.
3.
4.
5.

Виробництво неону
Світлодіодні та світлові вивіски
Сіті-лайти, білборди, скролли тощо.
Серійна продукція, POSM
Вакуумформування

ДНІПРО
Sicore
(ТМ Арт Піраміда Групп)
Тел.: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +38 (056) 790 39 89
E-mail: fr@art-piramida.com,
commerce.dp@sicore.pl
www.art-piramida.com,
www.sicore.pl
Дніпро, вул. Мічурина, 9
Послуги: 1-2, 4-13
Власне виробництво площею більше
ніж 1500 кв. метрів. Підприємство
оснащене сучасним обладнанням —
неоновим заводом, а також фрезерним,
гравірувальним і вакуум-формувальним
обладнанням, 3D принтером. Роботи
по виробництву настінних, дахових
конструкцій, вивісок, стел, а також
внутрішньому оформленню приміщень:
торгова навігація, торгове обладнання.
Створення логотипів та фірмового стилю.
Брендинг офісів, торгових та виробничих
приміщень. Внутрішня та зовнішня
навігація, мотиваційні таблички, знаки.
Монтаж візуальних конструкцій як в
Україні, так і в країнах Європи.
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6.
7.
8.
9.
10.

Обклеювання транспорту
Облицювання композитом
Фрезерування, гравірування
Монтаж, обслуговування по регіону
Монтаж, обслуговування по Україні

зовнішньої реклами по Україні: дахові,
настінні та окремо розташовані рекламні
установки, вивіски, неон, світлодіоди,
світлодинаміка, стандартні і нестандартні
рекламоносії, щити, сіті-лайти, виставкові
стенди (www.transfer-mega.zp.ua).
POS-продукція: вакуумне формування,
гравірування, серійна продукція — промостоли, брендовані стійки, акріллайти,
світлові плафони, світлодіодні плафони.
Наявність ліцензії на проектні, будівельні
та монтажні роботи. Дозвіл на виконання
робіт підвищеної небезпеки: висотних і
тих, що виконуються за допомогою
механічних підйомників. Дизайн-студия
(www.transfer-mega.zp.ua)
Київ

ЗАПОРІЖЖЯ

RIARA
Тел.: 0 (44) 500-55-05
04070, Київ,
вул. Братська, 6, оф. 204
E-mail: info@riara.ua
Website: http://riara.ua/
Виготовлення рекламних конструкцій,
реклама на транспорті, вироби з пінополістиролу. Послуги: 2-6-10-12-13.
Власні виробничі приміщення
та обладнання.

ТРАНСФЕР МЕГА група
компаній
Тел.: +380 (61) 224-41-36 (-66)
Факс: +380 (61) 764-12-84
Моб.: +380 (50) 456-66-30
69002, Запоріжжя, вул. Жуковського, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Сайт: www.transfer-mega.zp.ua
Послуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Проектування, виробництво, монтаж

Sicore
(ТМ Арт Піраміда Групп)
Тел.: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +380 (67) 52-32-220
E-mail: commerce.kv@sicore.pl
www.art-piramida.com,
www.sicore.pl
www.art-piramida-com
вул. Антоновича, 102
Центр Сучасного Мистецтва M17, 2 пов., оф. 1

11. Дозвільна документація
12. Надання гарантії на вироби
13. Зацікавленість в монтажі та обслуговуванні
конструкцій інших виробників в своєму
регіоні

Послуги: 1-2, 4-13
Роботи по виробництву настінних,
дахових конструкцій, вивісок, стел,
а також внутрішньому оформленню
приміщень: торгова навігація, торгове
обладнання. Створення логотипів та
фірмового стилю. Брендинг офісів,
торгових та виробничих приміщень.
Внутрішня та зовнішня навігація,
мотиваційні таблички, знаки.
Монтаж візуальних конструкцій як
в Україні, так і в країнах Європи.
ЛЕУС ЛАЙН
Тел.: 0 (44) 20-24-56,
0 (67) 501-70-42
Київ, вул. Набережно-Лугова, 12
E-mail: leusline@gmail.com
Website: www.leus-line.com.ua,
www.reception.kiev.ua
Послуги: 2-4-5-7-9-10-12
Виготовлення меблів для рітейлу,
АЗК. Оформлення фасадів АЗК.
Виготовлення стел для АЗК, ТРЦ,
автосалонів. Світлова реклама.
Одеса
УКРНЕОНТМ
Тел.: +380 (48) 777-13-80,
+380 (67) 654-39-63
65005, Одеса, вул. Заньковецької, 11, оф. 1А
E-mail: office@ukrneon.com
Website: http://www.ukrneon.com
Послуги: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Комплексне оформлення інтер’єрів та
екстер’єрів, професійний дизайн інтер’єрів
та елементів декору, 3D візуалізація,
проектування та виготовлення
виставкових стендів, павільйонів, місць
продажу в торгівельних центрах.

МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
61091, Харків,
вул. Танкопія, 9А, кв. 66
E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Услуги: 2-8-12
ПКФ «Мандарин» виробляє комплексне
обслуговування об'єкту — від дахової
установки або вивіски з об'ємними
буквами до бейджика або інформаційного
ярлика на двері. Проектування,

виготовлення, монтаж, гарантійне
обслуговування. Підприємство
володіє практично всіма технологіями
виробництва, відомими на даний момент.

ЧЕРНІГІВ
ВАРГО ІН
Тел.: 0 (66) 951-24-36, 0
(4622) 3-36-72
14030, Чернігів,
вул. Захисників України, 9, каб. 409
E-mail: inna2979@gmail.com
Website: www.vargoin.com
Послуги: 2-4-6-8-10-12-13
Професійне оформлення інтер'єрів та
екстер'єрів брендових торгових точок,
супермаркетів, банків, аптек, ресторанів.
Сервісне обслуговування елементів
реклами по всій країні досвідченими
бригадами електриків і монтажників.

Поставка МАТЕРИАЛІВ та ОБЛАДНАННЯ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код виду продукції:
1.
2.
3.
4.

Комплектуючі, обладнання для неону
Світлодіодна продукція
Пластики для реклами
Самоклеючі ПВХ плівки

ДНІПРО
ARB
Тел. 0 (67) 480-90-01, -02
Дніпро, вyл. Антоновича, 33
E-mail: dnepr@arbsale.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP),
LED продукція. Послуги з прямолінійної
порізки листових материалів.
ОРЛІ
Тел.: 0 (56) 794-794-0,
0 (66) 00-00-794,
0 (96) 00-00-794
Дніпро, вул. Артільна, 10
E-mail: orly@orly.dp.ua
Website: orly.dp.ua
Продукція: 4-7-9-10
Матеріали, чорнило та обладнання
для широкоформатного друку:
широкоформатні принтери, ламінатори,
каландри та плоттери; чорнило для
сольвентних, екосольвентних та
сублімаційних принтерів; блюбек та
сіті-папір; світловідбиваючий банер;
канва; бекліт-плівки; шпалери паперові
та флізелінові; штучна шкіра для друку;
сублімаційний папір.
КиЇв
ARB
Тел. 0 (44) 206-27-51, -52
Київ, вул. Бережанська, 9,

буд. Г
E-mail: info@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція. Послуги з прямолінійної та
криволінійної порізки листових материалів.

5.
6.
7.
8.

Скотчи, клеї та інші витратні матеріали для
реклами
Алюмінієві композитні панелі
Чорнило для широкоформатного друку
Банерні тканини та інші медіа

IPS
Тел.: 0 (44) 524-96-04,
524-95-97
Факс: 0 (44) 525-12-27
03028, Київ, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукція: 7
Продаж сольвентних, екосольвентних
чорнил, УФ-чорнил Fujifilm Sericol для
струменевого друку на принтерах Mimaki,
Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk
та ін. Офіційний дистриб'ютор корпорації
M&R в Украине — обладнання для
графічного трафаретного друку, друку
по текстилю, УФ- та ІК-сушек
RAINDROPS
Тел.: 0 (44) 338-39-13
Київ, вул. Коновальця, 18
Email: raindrops@email.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Продукція: 791012
Широкоформатні принтери Flora, Liyu,
ріжучі плоттери Liyu, екосольвентні
принтери для фотодруку Smart, друкарьскі
голови Encad, чернило Dye, фрези для
гравіровальних верстатів, люверсні
машинки, машинки для пайки банера,
ультрасонік (стабілізатор чорнил).
Виставкові, рекламні мобильні конструкції.
ОРЛІ
Тел.: 0 (67) 010-30-33,
0 (67) 530-30-33
Київ, пер. Балтійський, 23
E-mail: orly@orly.dp.ua
Website: orly.dp.ua
Продукція: 4-7-9-10
Матеріали, чорнило та обладнання
для широкоформатного друку:
широкоформатні принтери, ламінатори,
каландри та плоттери; чорнило для
сольвентних, екосольвентних та
сублімаційних принтерів; блюбек та
сіті-папір; світловідбиваючий банер;
канва; бекліт-плівки; шпалери паперові

9.
10.
11.
12.

Широкоформатні принтери
Ламінатори
Фрезерно-гравіровальні верстати
Мобільні стенди, готові рекламні рішення

Зробіть замовлення

ХАРЬКІВ

та флізелінові; штучна шкіра для друку;
сублімаційний папір.
ПРОСТИР АРТ
Тел./факс: 0 (44) 492-04-03
02660, Київ,
вул. Автопаркова, 5
E-mail: sale@prostirco.kiev.ua
Website: http://prostirco.kiev.ua
Продукція: 8
Поставки паперу Blueback, City, для скроллерів, металізованого паперу виробництва
AHLSTROM, KAMMERER, Low @ Bonar;
ПВХ матеріалів Frontlit, Backlit, Blockout,
Mesh для широкоформатного друку;
самоклеючих плівок; фурнітури та
інструментів для постобробки виробництва
BOZAMET, а також обладнання Leister для
зварювання ПВХ та акрилу.
ПРО-СТО (« Професійні
Спеціальні Технології та
Обладнання»)
Тел.: 0 (44) 361-06-03,
0 (44) 578-06-03
Київ, бул. І. Лепсе, 8, з-д «Меридіан»
E-mail: kiev@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукція: 11
Фрезерне та лазерне обладнання з ЧПУ:
поставка, сервіс, навчання, інструмент
і комплектуючі; лазерна порізка та
гравіровка.
ЛЬВІВ
ARB
Тел. 0 (67) 470-06-06, -51
Львів, вул. Промислова, 60
Email: lviv@arbsale.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G,
HIPS, алюмінієві композитні панелі (ACP),
LED продукція.
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ОРЛІ
Тел.: 0 (67) 640-30-33
Львів, Львівська обл.,
с. Конопниця, вул. Городоцька, 7А
E-mail: orly@orly.dp.ua
Website: orly.dp.ua
Продукція: 4-7-9-10
Матеріали, чорнило та обладнання
для широкоформатного друку:
широкоформатні принтери, ламінатори,
каландри та плоттери; чорнило для
сольвентних, екосольвентних та
сублімаційних принтерів; блюбек та
сіті-папір; світловідбиваючий банер;
канва; бекліт-плівки; шпалери паперові
та флізелінові; штучна шкіра для друку;
сублімаційний папір.
Одеса
ARB
Тел. 0 (67) 443-88-89,
0 (67) 470-25-26
Одеса, вул. Гастелло, 52/1
E-mail: odessa@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки
для ламинації, плоттерні плівки, банер,
пластики ПВХ, акрил, PET, PET G, HIPS,
алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція.
АЗО («Аксесуари
Запчастини та
Обладнання»)
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
Одеса, вул. Церковна, 19, оф. 419
E-mail: azooffice@mail.ru, office@azo.od.ua
Website: www.azo.od.ua
Продукція: 7-9-10-11
Поставка обладнання для виробництва
реклами та комплектуючих до нього,
технічна підтримка (ремонт, пусконаладка). Поставка витратних
материалів (фрези, ножі, чернило та ін.).

ПРО-СТО («Професійні
фесійні Технології та
Обладнання»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, Одеса, вул. Миколаївська
дорога, 223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукція: 11
Фрезерне та лазерне обладнання з ЧПУ:
поставка, сервіс, навчання, інструмент
і комплектуючі; лазерна порізка та
гравіровка.
УКРНЕОНТМ
Тел.: +380 (48) 777-13-80,
+380 (67) 654-39-63
65005, Одеса, вул. Заньковецької, 11, оф. 1А
E-mail: office@ukrneon.com
Website: http://www.ukrneon.com
Продукція: 1-2-6
Для неону: газ, скляні трубки,
трансформатори, тримачі, дріт.
Світлодіодна продукція: трансформатори,
світлодіодна стрічка та модулі,
контролери, блоки живлення.
Алюмінієві композитні панелі.
ХАРЬКІВ
МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
61091, Харків, вул.Танкопія, 9А, кв. 66
E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Виключно тонкі — товщиною 8 мм
(у виконанні без кліксистеми);
надзвичайно яскраві — до 10000 Lx на
поверхні светловії панелі; різноманітні
варіанти светлової панелі розміром до
габаритних розмірів 2450 x 1250 мм у
односторонньому або двосторонньому

виконанні; низке енергоспоживання —
максимальний розмір светлової панелі
(2450 x 1250 мм) з двостороннім
освітленням та ~ 5000 лк на поверхні
споживає всього 100 Вт.
Херсон
ARB
Тел. 0 (67) 465-26-06, -16
Херсон, вyл. Паровозна, 4
E-mail: kherson@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Плівка для цифрового друку,
плівки для ламинації, плоттерні
плівки, банер, пластики ПВХ, акрил,
PET, PET G, HIPS, алюмінієві
композитні панелі (ACP),
LED продукція.
RAINDROPS
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс.: 0 (552) 38-04-06
Херсон, вул. Нафтовиків, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
Продукція: 7-9-10-12
Широкоформатні принтери Flora, Liyu,
ріжучі плоттери Liyu, екосольвентні
принтери для фотодруку Smart,
друкарьскі голови Encad, чернило Dye,
фрези для гравіровальних верстатів,
люверсні машинки, машинки для пайки
банера, ультрасонік (стабілізатор
чорнил). Виставкові, рекламні
мобильні конструкції.

ПОСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОГО ДРУКУ
Для розміщення запросіть, будь ласка, анкету для заповнення по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Код послуги, що надається:
1.
2.
3.

Сольвентний друк
Друк чорнилом на водній основі
УФ друк

КиЇв
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Торговий Дім
«ГРАНД АФІШ»
Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
02094, Київ, пров. Карельський, 8
E-mail: office@ga.ua
Website: www.ga.ua
Послуги: 1-2-3-6-7-8-9
Під виробництво задіяно 5000 кв.м
виробничих площ. Більше 300
висококваліфіційних спеціалістів.
Широкий спектр поліграфічної продукції.
Відділ логістики та монтажні бригади
здійснюють доставку і монтаж в будь-яку
точку України. Широкоформатний друк
представлен в усіх напрямках (банери,
самоклеюча плівка, сітка, постери,

4.
5.
6.

Друк на текстилі
Сублімаційний друк
Друк білим кольором

полотно, фотопапір, інтер'єрний друк).
Цифровий офсет. Всі види зовнішньої
реклами.
ХАРЬКІВ
МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
61091, Харків, вул. Танкопія, 9А, кв. 66
E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Послуги: 1-3
Сольвентний та УФ друк.

7.
8.
9.

Друк сріблястим та ін. кольорами
Друк на листових матеріалах
Ламінування

