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Mezinárodní veletrh pro vizuální komunikaci,
technologie a design Viscom se uskuteãní
25. – 27. ﬁíjna 2012 ve Frankfurtu nad
Mohanem. Je zde k vidûní to nejmodernûj‰í:
ve svém rozsáhlém doprovodném programu
nabízí veletrh Viscom opût nápady z praxe,
poskytuje náhled do nov˘ch technologií
a inovativních procesÛ a oãekává davy
náv‰tûvníkÛ a vystavovatelÛ v rÛzn˘ch
workshopech. VÏdy se zamûﬁuje na otázky:
Jak ‰íﬁit informace prostﬁednictvím
konvenãních i nov˘ch medií efektivnû,
inteligentnû a úãinnû? Jaké jsou poÏadavky
zákazníkÛ? A co je technicky proveditelné?
Celé tﬁi dny veletrhu, budou prezentovány
produkty, projekty a procesy. V‰echny
segmenty vizuální komunikace, kter˘mi
se veletrh zab˘vá, mají své místo také v rámci
doprovodného programu. Náv‰tûvníci mohou
oãekávat spoustu pﬁedná‰ek s tématy procesÛ
tisku a materiálÛ, reklamní technologie,
znaãení a svûtelné reklamy, mobilní média,
pracovní materiály, procesy a zaﬁízení, digital
signage a displeje / POS.
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Semináﬁe v reklamním a tiskovém segmentu
Novinky ve velkoplo‰ném tisku, digitálním
a textilním tisku, v technologii LED a dal‰ích
oblastech, jimiÏ se veletrh Viscom zab˘vá,
pﬁedstaví rÛzné asociace a vystavovatelé
v sobotu (27. ﬁíjna, 10.30 – 11.30 hod.,
pﬁedná‰kov˘ koutek, Hala 3.0 / G85).

V‰e si mÛÏete vytisknout – digitální tisk
produktÛ on-line
Ve velkoplo‰ném tisku, zobrazovacích
panelech, objektovém tisku a digitálním tisku
produktÛ, se zákazníci setkávají
s neomezen˘mi moÏnostmi. Konkurence mezi
dodavateli je silná, rozsah moÏností a materiálÛ
je prakticky nekoneãn˘, a ãasu je málo.
Zákazníci poÏadují individuální v‰estranné
ﬁe‰ení a sluÏby z jednoho zdroje. E-shopy
a on-line sluÏby jsou tedy oblíbené. Sobotní
odpolední semináﬁ se zab˘vá pﬁíleÏitostmi
a faktory úspûchu pﬁi provozování va‰eho
vlastního e-shopu. Témata zahrnují rychlou
integraci obrazov˘ch databází a ﬁe‰ení pro
trojrozmûrné v˘robky. A nakonec mÛÏete
v‰echny tiskárenské v˘robky kombinovat
s moderním svûtem médií – pﬁíklady budou
uvedeny na VDM NRW Trendbox. Mnoho
nov˘ch produktÛ, které ãekají na objevení
(27. ﬁíjna, 14.00 – 15.30 hod., pﬁedná‰kov˘
koutek, Hala 3.0 / G85)
Jít zelenou cestou? UdrÏiteln˘ tisk a mediální
produkce ve velkoformátovém tisku je téma
na Eco Future workshopu. DÛraz je kladen
na udrÏitelné v˘robní koncepty a pﬁíklady
osvûdãen˘ch postupÛ. K dispozici bude také
speciální v˘stava poﬁádaná ve spolupráci
s RING Grafischer Fachhändler (RGF)
a iniciativou Media Mundo, která
zdÛrazÀuje aspekty udrÏitelného tisku
a mediální v˘roby se zamûﬁením na segment
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velkoformátového tisku (26. ﬁíjna,
10.30 – 15.00 hod., viscom workshop,
Hala 3.0 / D73)
Practical Signmaking Forum poﬁádané
Zentralverband Werbetechnik (ZVW –
Bundesinnungsverband der Schilder-und
Lichtreklamehersteller) se zab˘vá tématy, jako
jsou copyrighty, komponenty a upevÀovací
ﬁe‰ení, napínací a závûsné platformy
(27. ﬁíjna, 11.30 – 13.00, pﬁedná‰kov˘ koutek,
Hala 3.0 / G85)
Digital Signage Insider Workshop
a Installation Tour Dva hlavní námûty
digital signage, jsou Digital Signage Insider
Workshop a Installation Tour. Ten naposledy
zmínûn˘ se bude konat v pﬁedveãer veletrhu.
Dne 24. ﬁíjna mohou úãastníci Installation
Tour získat zku‰enosti na místû aplikací
z maloobchodního prodeje, budou
pﬁedstavena nedávná zaﬁízení v obchodním
segmentu jako jsou digitální out-of-home
ﬁe‰ení v maloobchodních prodejnách.
Installation Tour zaãíná u „SQUAIRE“
na frankfurtském leti‰ti, které je domovem
maloobchodních prodejen, restaurací
a kanceláﬁí a mÛÏe se pochlubit velk˘ poãtem
aplikací digital signage. Zde se úãastníkÛm
ukáÏe „New Work City“ kanceláﬁsk˘ komplex,
kter˘ tvoﬁí souãást Squaire. Druh˘ blok
prohlídky je vûnován oblasti maloobchodu
a pﬁivede úãastníky pﬁímo do centra mûsta
Frankfurtu nad Mohanem. Cílem je nákupní
centrum s rÛzn˘mi instalacemi v místû
prodeje.
Digital signage mÛÏete také vidût na veletrhu
samotném. Dne 25. ﬁíjna se zde koná Digital
Signage Insider Workshop, kter˘ má primárnû
slouÏit k mezioborové v˘mûnû zku‰eností
a pﬁednést konkrétní projekty. Workshop
je urãen pro distributory a znaãky a je vhodn˘
pro zaãáteãníky i pokroãilé praktiky
(25. ﬁíjna, 9.00 – 11.00 hod., Aspekt – 3.C –
západní strana)
Zákaznické servisní orientaãní systémy
Pozornost není zamûﬁena jen na digitální
orientaãní systémy. Semináﬁ s názvem
Zákaznické servisní orientaãní systémy
se zab˘vá state-of-the-art orientaãními
systémy pro budovy, místnosti, vnitﬁní
i vnûj‰í prostory, jak analogov˘mi
tak digitálními. Cílem semináﬁe je návrh
úspû‰ného orientaãního systému a souhra
mezi jeho analogov˘mi a digitálními
sloÏkami, jakoÏ i mobilními aplikacemi
(26. ﬁíjna, 15.00 – 16.00 hod., pﬁedná‰kov˘
koutek, Hala 3.0 / G85)
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Brand architektura Jakou roli hraje vizuální
komunikace v brand designu a rozmisÈování
zboÏí? Jak mÛÏe design obchodu, display
design a digital signage zprostﬁedkovat
v˘raznou tváﬁ znaãky a jasnû sdûlit, její
hodnoty? Semináﬁ s názvem Brand
Architektura uvádí pﬁíklady osvûdãen˘ch
postupÛ z oblasti maloobchodu, zab˘vá
se okny obchodu jako komunikaãním
nástrojem a rolí digital signage pﬁi vytváﬁení
podoby obchodu. Jeden pﬁíklad bude
Westgate lékárna v Kolínû nad R˘nem, jejíÏ
moderní koncepce a design obchodu
kombinuje konvenãní a digitální aplikace,
ãímÏ vytváﬁí specifickou tváﬁ znaãky
(26. ﬁíjna, 14.00 – 15.00 hod., pﬁedná‰kov˘
koutek, Hala 3.0 / G85)
Vícekanálová komunikace Pﬁíklady
osvûdãen˘ch postupÛ z vícekanálového
obchodování, v˘znam vícekanálové
komunikace pro venkovní a vnitﬁní reklamy
v obchodech, digital signage, kampanû
kde jsou tiskové produkty propojeny
s webov˘mi aplikacemi, to jsou témata
ﬁe‰ená v semináﬁi o vícekanálové
komunikaci. Mimo jiné bude semináﬁ
demonstrovat, jak mohou b˘t úãinnû
propojeny statick˘ maloobchod a on-line
podnikání. Tradiãní obchod na rohu
je prezentován s více neÏ 2 000 poloÏkami
k dispozici pro prodej v obchodû, pﬁes iPad,
pﬁes velké obrazovky v Touch Store, na zdi
s QR kódy a z domova pﬁes on-line obchod
(25. ﬁíjna, 14.00 – 16.00 hodin, pﬁedná‰kov˘
koutek, Hala 3.0 / G85)
Tabletová revoluce Tablety jsou moderní.
Tyto pﬁístroje se v obchodním prostﬁedí
chovají jako osobní navigátory. Pomáhají
zákazníkÛm najít produkty a distributory,
kteﬁí uspokojí jejich potﬁeby, ãímÏ se vytváﬁí
loajalita zákazníkÛ ke znaãce. Semináﬁ
s názvem Tabletová revoluce vysvûtluje silné
a slabé stránky tabletov˘ch systémÛ
vyuÏívan˘ch v maloobchodním sektoru,
poukazuje na poslední aplikace a poskytuje
pﬁehled o úÏasnû rozmanitém vyuÏití tabletÛ
(25. ﬁíjna, 11.30 – 13.00 hod., pﬁedná‰kov˘
koutek, Hala 3.0 / G85)
Hrát a prodávat: „Hravost“ megatrend
v maloobchodním sektoru? Semináﬁ
se zamûﬁuje na hravé prvky v procesu
prodeje – od herního setu Carrera
postaveného v obchodû, pﬁes vysoké skóre
v on-line obchodû k digital signage ﬁe‰ení
jako je herní konzole. Jaká je role hrav˘ch
prvkÛ v procesu nakupování, jak motivovat

zákazníky, a opravdu tak zv˘‰it prodej? Jsou
zde prezentovány pﬁíklady osvûdãen˘ch
postupÛ s vyuÏitím prvkÛ hraní mimo
kontext hry, stejnû jako pﬁíleÏitosti
a moÏnosti venkovní reklamy (26. ﬁíjna,
11.30 – 13.00 hod., pﬁedná‰kov˘ koutek,
Hala 3.0 / G85)
Adobe, Corel a správa barev Opût jsou
náv‰tûvníkÛm k dispozici populární Adobe
a Corel Workshopy. Workshop Adobe
je celodenní Creative a Graphics Suite
Workshop s ﬁadou rÛzn˘ch témat, kter˘
probûhne ve ãtvrtek 25. ﬁíjna. Program
obsahuje Adobe Illustrator s nov˘mi
funkcemi v CS 6 a mnoho tipÛ a trikÛ
pro kaÏdodenní práci, adaptivní uspoﬁádání
pro tisk a digitální publikování
s Adobe InDesign 6.0, profesionální
zpracování obrazu s Adobe Photohop CS 6
a web a mobil s Adobe Creative Suite
(25. ﬁíjna, zaãátek v 10.30 hod., viscom
workshop, Hala 3.0 / D73)
Správa barev z rÛzn˘ch perspektiv
je nabízena v Colour management Workshopu
(26. ﬁíjna, 15.00 – 16.00 hod., viscom
workshop, Hala 3.0 / D73)
Workshop Corel se bude konat v sobotu
od 10.30 hod. Celodenní semináﬁ se zab˘vá
tématy správy barev, grafiky a reklamy
(27. ﬁíjna, 10.30 – 16.00 hod., viscom
workshop, Hala 3.0 / D73)
Fórum pro vystavovatele: pﬁedná‰kov˘ koutek
a Lunch & Learn KaÏd˘ den od 10.30
do 11.30 hod., mají vystavovatelé moÏnost
prezentovat svou firmu a své v˘robky
v pﬁedná‰kovém koutku. Pﬁedná‰kov˘ koutek
je otevﬁené auditorium na centrálním místû
ve „Svûtû inspirace Viscom“. To je místo, kde
se budou konat vystavovatelské prezentace,
a kde bude pﬁedloÏeno velké mnoÏství
nejlep‰ích projektÛ z praxe i projektÛ
nominovan˘ch na cenu Digital Signage Best
Practice Award.
Lunch & Learn je také kaÏdodenní záleÏitost.
KaÏd˘ den v ãase obûda, se bude diskutovat
pût rÛzn˘ch problémÛ z velkého mnoÏství
prÛmyslov˘ch subjektÛ. Expert z ﬁad
vystavovatelÛ bude hostit stÛl, ke kterému
mÛÏe zasednout deset lidí. Hostitelé budou
odpovídat na individuální otázky
zúãastnûn˘ch, prezentovat své praktické
zku‰enosti a diskutovat o problémech, které
jsou dÛleÏité pro jejich prÛmyslové odvûtví.
www.viscom-messe.com,
www.viscomblog.com ×
Podle tiskové zprávy z 20. srpna 2012.

Océ zve k náv‰tûvû
digitální budoucnosti

V t˘dnu od 25. do 28. záﬁí 2012 otevﬁe
spoleãnost Océ dveﬁe náv‰tûvníkÛm akce
„Océ Production Printing drupa Follow-up
Event“, v rámci které pﬁedstaví prÛmyslová
ﬁe‰ení pro oblast digitálního tisku promûnn˘ch
dat, nakladatelskou ãinnost a obalov˘ trh.
Spoleãnost Océ, mezinárodní lídr v oblasti ﬁízení
a správy dokumentÛ a ãlen skupiny Canon
Group, oznámila, Ïe bude ve druhé polovinû záﬁí
prezentovat komplexní ﬁe‰ení pro rÛzné trÏní
segmenty ve svém pﬁedvádûcím centru v Poingu
u Mnichova. Show nechá nahlédnout do nov˘ch
technologií, substrátÛ, trendÛ a obchodních
modelÛ. Akce je následníkem veletrhu drupa
a bude zamûﬁena zejména na prÛmyslová
digitální tisková ﬁe‰ení ohlá‰ená na
mezinárodním veletrhu tiskov˘ch médií.
Océ portfolio pro jednotlivé trÏní segmenty
„Paralelnû s veletrhem drupa jsme zde
v Poingu pﬁedstavili fantastické nové produkty
a technologie,“ uvádí Sebastian Landesberger,
Executive Vice President Commercial Printing.
„Nyní je ãas na‰im zákazníkÛm
a náv‰tûvníkÛm akce „drupa Follow-up Event“
ukázat pﬁidanou hodnotu komplexních ﬁe‰ení
Océ v rÛzn˘ch trÏních segmentech. Mohou
sdílet své zku‰enosti a profitovat z této
pﬁíleÏitosti v oblasti vysokorychlostního tisku.“
Océ uvede nejrychlej‰í technologii s tekut˘mi
tonery v oboru, zamûﬁenou na obalov˘ prÛmysl
Technologie Océ InfiniStream je srovnatelná
s ofsetem z hlediska kvality, produktivity
a ‰kály potisknuteln˘ch médií a navíc pﬁidává
flexibilitu digitálu. Je zaloÏena na nov˘ch
homogenních barvivech a na mokrém pﬁenosu
obrazu bez pÛsobení tepla. Obû tyto inovace
jsou pﬁíãinou vysoké produktivity, ‰piãkové
tiskové kvality a zlep‰ené provozní
nákladovosti. Nová digitální tisková
architektura s vyuÏitím tekut˘ch tonerÛ byla

vyvinuta na základû ovûﬁené ofsetové
technologie – systém barevníkÛ, zobrazovací
válec a gumou potaÏen˘ pﬁená‰ecí válec –
to v‰e umoÏÀuje tisk na standardní ofsetové
potahované i nepotahované papíry se vzhledem
a kvalitou ofsetov˘ch tiskÛ. Koncept
modulárních tiskov˘ch vûÏí umoÏÀuje vyuÏít
rychlosti aÏ 120 m/min pﬁi ‰íﬁi tisku 28“
(711 mm), coÏ vede k produkci aÏ 14.400 listÛ
B2 (resp. 7 200 listÛ B1) za hodinu. Díky
beze‰v˘m tiskov˘m válcÛm a zobrazovacímu
procesu v reálném ãase je moÏné tisknout plnû
variabilní délky formátÛ, vãetnû 70x100 cm,
nebo listy formátu B1.
DosaÏeny strategické milníky aliance
V rámci rozvíjející se aliance se spoleãností
manroland web systems bylo vyvinuto
zaﬁízení pro dokonãování knih a signatur
za tiskárnu Océ JetStream® mono. Se svou
vysokou mírou automatizace a centrálním
kontrolerem na bázi formátu JDF/JMF nabízí
tento systém vysokou produktivitu a snadnost
pouÏití.
Value Added Packaging days podporované
aliancí PrintCity Packaging (obalová
technika) je nejrychleji se rozvíjejícím trhem
digitálního tiskového prÛmyslu. Digitální tisk
je, díky své schopnosti efektivního tisku
mal˘ch a stﬁedních úloh, mikro-zónov˘ch
a individualizovan˘ch obalÛ v krátké dodací
dobû, jevi‰tûm pro nejzajímavûj‰í obchodní
modely v obalovém prÛmyslu. Náv‰tûvníci
pﬁedvádûcího centra Océ v Poingu se budou
moci seznámit s ukázkami kreativních obalÛ
a vzorkÛ navrÏen˘ch pro vlastníky znaãek,
konvertory, obaláﬁe a grafické designery. Budou
moci konzultovat se specialisty pﬁidanou
hodnotu rÛzn˘ch obalov˘ch technik vãetnû
pouÏití nejmodernûj‰ích lakÛ a fólií.
Dny o pﬁidané hodnotû v obalovém prÛmyslu
jsou podporovány aliancí PrintCity. Spoleãnû

Revoluãní technologie Océ InfiniStream, která zmûní zpÛsob, jak˘m jsou skládané kartony produkovány digitálnû
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Océ ColorStream 3700 kombinuje ve své tﬁídû nejlep‰í
flexibilitu produkce a efektivitu s moÏností v˘bûru
z rychlostí 48 aÏ 127 m/min

s partnery projektu, spoleãnostmi Bobst,
Eltosch, Esko, Kurz, manroland web systems,
Merck, Metsä Board a WEILBURGER Graphics,
bude spoleãnost Océ sdílet znalosti a nejlep‰í
praktické zku‰enosti v tomto oboru.
Océ Publishing Days Ve dnech 26. – 27. 9.
mohou náv‰tûvníci Océ Publishing Days poznat
experty na digitální tisk novin a knih, mluvit
s partnery dodávajícími tiskové substráty
a dokonãovací systémy a dozvûdût
se o nejnovûj‰ích trendech a ﬁe‰eních v oblasti
nakladatelské ãinnosti. Budou mít moÏnost
si ovûﬁit hodnotu kompletního ﬁetûzce
produkãního digitálního workflow. Mohou
diskutovat obchodní novinky dozvûdût se více
o hyper-lokální produkci novin, ãi webovském
obchodním modelu produkce knih s nákladem
jeden kus.
Vystavované systémy Produktová ﬁada
tiskáren Océ ColorStream 3000 s nov˘mi
tiskárnami Océ ColorStream 3200,
Océ ColorStream 3700 a Océ ColorStream 3900,
kombinuje ve své tﬁídû nejlep‰í flexibilitu
produkce a efektivitu s moÏností v˘bûru
z rychlostí 48 aÏ 127 m/min pro opravdu
vysoká zatíÏení. To umoÏÀuje poskytovatelÛm
tisku pﬁejít na plnû digitální barevn˘ tisk jejich
vlastním tempem. S rychlostmi aÏ do 1 714
stran A4/min se nov˘ JetStream 1900 perfektnû
hodí do oblasti barevného transakãního tisku
a tisku direct mailÛ, stejnû jako je vhodn˘ pro
tisk novin a knih. Navíc nabízí pﬁizpÛsobit
na nejmen‰ím pÛdorysu. S rychlostí 200 m/min
produkuje Océ JetStream 3000 více neÏ 11 000
tﬁiceti‰estistránkov˘ch novin formátu tabloid
bûhem osmihodinové smûny a ve vynikající
kvalitû. S rychlostí více neÏ 4 000 stran A4/min
umoÏÀuje i plnobarevnou kustomizaci
transakãních a direct mailingov˘ch aplikací.
Prezentována bude také kombinace ofsetov˘ch
a digitálních technologií urãená pro digitální
kniÏní produkci: kombinace 30“ digitální
tiskárny Océ JetStream 4300 mono
a dokonãovacího ﬁe‰ení pro knihy a signatury
spoleãnosti man roland web systems.
A zejména bude pﬁedstavena revoluãní
technologie Océ InfiniStream, která zmûní
zpÛsob, jak˘m jsou skládané kartony
produkovány digitálnû. ×
Podle tiskové zprávy z 3. záﬁí 2012.

