
• Digitální tisk novin s personalizovaným obsahem
• Facebook NGP – rozšíření tištěného obsahu novin  
 o fotografie, videa, rozhovory, tutoriály, atd.
• Nové produkty a možnosti prezentace
• Firemní a produktové přílohy
• Edukativní dvoustrana velikosti plakátu A2 
• Edukativní skládačky
• Oslovení cílové skupiny či skupin spravovaných v CRM
• Zpětná vazba a vyhodnocení DM kampaní
• Marketingové projekty
• Perforovaná plocha s unikátním kódem pro prodejní kampaně
• Firemní časopisy
• Speciální projekty

www.novinygp.cz2019
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Představení
Noviny pro grafický průmysl jsou 
čtrnáctideník, určený odborné 
i  laické veřejnosti v  grafickém, 
pre-press a  polygrafickém prů-
myslu. Nezanedbatelnou cílovou 
skupinou jsou rovněž společnosti, 
zabývající se výrobou polygrafic-
kých produktů a v neposlední řadě 
též dodavatelé technologií. Novi-
ny vhodným způsobem kombinu-
jí odborné informace s  obecným 
zpravodajstvím z oboru a díky své 
periodicitě mohou nabídnout in-
formace „na poslední chvíli“, čímž 
získávají zřetelnou výhodu vůči 
ostatním periodickým tiskovinám 
v oboru.

Společnost GRAFIE CZ, s. r. o. je 
vydavatelem Novin pro grafický 
průmysl a sídlí na adrese:
Koněvova 2660/141 
130 00 Praha 3

Obsah
Obsahová náplň je připravována 
tak, aby plně uspokojila co nejšir-
ší skupinu čtenářů. Odborné statě 
v Novinách se dají rozdělit do čtyř 
tématických skupin.

Stěžejními tématy náplně 
novin jsou informace o  novin-
kách z  polygrafického trhu, které 
zlepšují technologické postupy 
tiskových zakázek, jak z  oblasti 
ofsetového tisku, tak i z oblasti di-
gitálního produkčního tisku. Další 
podstatnou částí je testování soft-
waru, především pro řízení zaká-
zek, či pro kontrolu nastavených 
kvalitativních standardů v  tisko-
vém provozu. Dalšími testovaný-
mi produkty jsou např. monitory 
pro DTP nebo měřicí přístroje pro 
kontrolu barevnosti.

K obecnému zpravodajství pat-
ří zejména rozhovory, které mapují 
názory na  aktuální trendy grafic-
kého průmyslu a  články z  oblasti 
teorie zpracování textu a  obrazu. 
Ty slouží k  obecnému vzdělávání 
„polygrafické“ veřejnosti.

Menšími novinovými útvary 
jsou krátké zprávy a  informace 
o  personálních změnách ve  fir-
mách, stěhování firem, jejich vzni-
ku či zániku a samozřejmě i o vý-
stavách, veletrzích a seminářích.

Součástí Novin pro grafický 
průmysl jsou tématické koncepty, 
které mapují dané téma a  slouží 
k  uvedení do  dané odborné pro-
blematiky. Další specializovanou 
přílohou je Firemní (produktová) 
příloha, která uceleným způso-
bem představuje společnost a  její 
produkty nebo služby.

Náklad
Noviny pro grafický průmysl vy-
cházejí jako čtrnáctideník v nákla-
du 1 500 kusů. Z  nákladu je 1 300 
výtisků adresně rozesíláno abo-
nentům, zbývající počet je distri-
buován na stánky partnerů v rám-
ci oborových výstav, do odborných 
škol a  na  vzdělávací a  podobné 
akce pořádané vydavatelem.

Struktura čtenářů

Tiskárny

44 %

Dodavatelé

15 %

Školy a instituce

3 %

Ostatní

8 %

Fotografové  
a fotobanky

7 %

Vydavatelství

3 %

Reklamní agentury 
a grafická studia

20 %
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Další formáty jsou možné.

Inzerce: Arnošt Nečas, arnost.necas@grafie.cz, tel.: +420 222 714 580

Ceník inzerce 2019
Plošná inzerce

Název rozměr v mm (š × v) Cena
PIBZ banner záhlaví 44 × 56 4 000 Kč
PIPT podval na titulní straně 284 × 76 34 000 Kč
PIP podval na vnitřní staně 284 × 76 25 000 Kč
PI1 1/1 A3 284 × 446 / 599 × 220 60 000 Kč
PI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 34 000 Kč

PIJP Junior Page 187 × 265 32 000 Kč
PI3PERF 1/3 A3 na výšku perforovaná 91,5 × 446 30 000 Kč
PI3V(S) 1/3 A3 na výšku nebo na šířku 91,5 × 446 / 284 × 148 26 000 Kč

PI4 1/4 A3 na výšku 139,4 × 220,5 21 000 Kč
PI6 1/6 A3 na výšku 91,2 × 220,5 17 000 Kč
PI8 1/8 A3 na šířku 139,4 × 107,8 13 500 Kč

PI12 1/12 A3 na výšku 91,2 × 107,8 9 000 Kč
PI11 2 strany A3 630 × 470 90 000 Kč

Sloupková – řádková inzerce
Název rozměr v mm (š × v) Cena

RBT banner na titulní straně 91,2 × 45 6 000 Kč
RI4 1/4 sloupce 43 × 107,8 5 000 Kč

RAZ razítko průměr 50 mm (50 × 50) 5 000 Kč
RIVB velký banner 139,4 × 30 6 000 Kč
RIMB malý banner 91,2 × 25 3 000 Kč

RIT řádková inzerce 100 znaků 500 Kč

Speciální inzerce
Název Náklad; specifikace Cena

DESK Desky 1 500 ks; formát po slepení 285 × 175 mm, š × v 120 000 Kč
PPON Přebal 1 500 ks; formát 630 × 470 mm, š × v 120 000 Kč
VLEP Vlep 1 500 ks; max. formát 284 × 150 mm, š × v 30 000 Kč

DO Dopisní obálka 1 500 ks; formát 325 × 245 mm, š × v 120 000 Kč
PP Přebalová páska 1 500 ks; formát po slepení 323 × 100 mm, š × v 40 000 Kč
PR PR článek 1 500 ks; rozsah 3 700 znaků včetně mezer 13 500 Kč
PR Případová studie 1 500 ks; rozsah 7 000 znaků včetně mezer 40 000 Kč
PR Reportáž, test 1 500 ks; rozsah 5 500 znaků včetně mezer 26 000 Kč
PR Rozhovor 1 500 ks; rozsah 4 500 znaků včetně mezer 20 000 Kč

Přílohy
Název rozměr v mm (š × v) Cena

FPL Firemní produktový list 2 strany A3 50 000 Kč
NL Nabídkový leták 4 strany A4 30 000 Kč

Vkládané přílohy
Název rozsah Cena

PV8 Firemní produktová příloha 8 stran A4 (4/4) – vazba V1, 2 × skoba 90 000 Kč
PV4 Firemní produktová příloha 4 strany A4 (4/4) – leták 2 × A4 50 000 Kč
PVL Firemní produktový list 2 strany A4 (4/4) – list A4 50 000 Kč

SPV Speciální projekt
generální partner speciálního projektu 80 000 Kč
partner speciálního projektu 30 000 Kč

Zpracovaná příloha je vložena do nákladu, který je adresně rozesílán, tzn. 1 500 ks. Cena je kalkulována pro náklad 
1 500 ks včetně textu přílohy, zalomení, ofsetového tisku (materiál křída lesk 115 g/m2) a knihařského zpracování.

Vkládaná inzerce
Název poznámka Cena

VI Vklad, maximální hmornost 250 g 1 500 ks 30 000 Kč
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Banner záhlaví
PIBZ

Podval
PIPT

1/2 na  šířku
PI2 1/3 na šířku

PI3S

1/3 strany 
na výšku

PI3

Razítko
RAZ

1/12 A3 
na výšku

PI12

Formáty inzerce

19. září 2013noviny

Otisku variabilních dat 
v  éře digitálního tis-
ku se živě diskutuje. 

V mnoha případech však v pře-
chodu k praktické realizaci za-
braňuje nepřipravenost dat 
na  straně zadavatele nebo ne-

dostatečné nástroje pro efek-
tivní zpracování dat poskyto-
vatele. Digitální technologie 
si vyzkoušeli všichni poskyto-
vatelé pro pokrytí malonákla-
dových zakázek. Kam se však 
posunout dále? Nabídnout 
tisk variabilních dat? Jak za-
čít a  kde získat potřebné zku-
šenosti? Podívejme se na řeše-
ní Xerox FreeFlow VI Design 
Express. 

Snadno a efektivně

FreeFlow VI Design Express 
je zásuvný modul pro Adobe 
InDesign, jímž lze pomocí kla-
sických nástrojů defi novat va-
riabilní prvky (obrázky, text, 
styly, podmínky v  umístění, 

viditelnost vrstev atd.) a  poté 
vyexportovat data ve  formátu 
VIPP, PDF či je přímo zaslat 
na  RIP tiskárny. Lze tak efek-
tivně zpracovat již realizované 
návrhy, vytvářet nové ve stan-
dardním prostředí bez nutnos-

ti učení se nového programu či 
programování. Lze tak rozšířit 
nabídku zpracování dokumen-
tů a podívat se po nových apli-
kacích s  variabilními či bez-
pečnostními prvky. Na trhu je 
jich opravdu dost.

Speciální efekty

Speciální efekty bez nutnosti 
komplikovaného výrobního 
procesu či přidání výrobní 
technologie představují přida-
nou hodnotu s vysokým podí-
lem zisku na  zakázce. Stejně 
tak i  odlišení od  konkurence 
v  šíři portfolia aplikací, kte-
ré lze takto zrealizovat či vy-
zdvihnout na  novou úroveň. 
O  jaké efekty se jedná? Co lze 

efektivně vyrobit a  nabídnout 
zákazníkovi? 
MicroText. Tento efekt před-
stavuje v  praxi tisk speciální-
ho písma o velikosti menší než 
1pt, které je tedy čitelné pouze 
pod lupou. Lze tak přidat bez-

pečnostní prvek k různým ku-
ponům, fakturám a dalším cit-
livým dokumentům. Speciálně 
navržený font zajistí dobrou či-
telnost i při malých rozměrech.
Correlation text. Tyto prvky 
jsou taktéž pouhým okem nevi-
ditelné a lze je pozorovat pomo-
cí vyrobené průhledné fólie. 
Po přiložení fólie na arch dojde 
k zobrazení textu. 
Efekty pomocí lesku, Glo-
ssmark. Jedná se o  tisk prv-
ků, které jsou viditelné pod 
určitým úhlem. Tento bezpeč-
nostní prvek nalezneme běžně 
na  vstupenkách, obchodních 
slevových kupónech apod. 
Fluorescentní a infračervený 
text. Tyto dva ochranné prvky 
jsou taktéž rozšířeným bezpeč-

nostním prvkem, kdy objekty 
a  text jsou viditelné pod UV 
(modrým) nebo infračerveným 
světelným zdrojem.  

Prvky lze mezi sebou kom-
binovat a  zvyšovat tak úroveň 
bezpečnosti tiskoviny. Některé 
z  prvků lze z  technických dů-
vodů realizovat pouze na  ba-
revném produkčním tiskovém 
stroji, avšak bez dalšího HW. 
Vše co potřebujete, je v SW obsa-
ženo. Pro lepší představu zhléd-
něte videa jednotlivých prvků 
na  stránkách Xerox, nebo po-
mocí rozšířené reality připoje-
né k tomuto článku. 

Buďte aktivní

Zde musí být poskytovatel slu-
žeb aktivní a ukázat klientům 
produkci na  konkrétních pří-
padech, které jsou mu blízké. 
Není to pouze o  variabilním 
tisku, ale o  prodeji přidané 
hodnoty, která je s tím spojená 
a kterou je zapotřebí prezento-
vat. Vyšší efektivita komuni-
kace, měřitelnost a  vysoká ná-
vratnost. To je variabilní tisk. 

Připravte i  své zákazníky. 
Vysvětlete jim, jaká data potře-
bujete, v  jakém formátu a  jak 
je použijete. Začněte s  malými 
cílenými kampaněmi a postup-
ně přidávejte jak na samotném 
objemu tisku dat s variabilními 
prvky, tak i s použitím prvků.

Nečekejte, až se vás klient ze-
ptá na tisk variabilních dat. To 
jste právě jednoho klienta ztra-
tili. Nebojte se zeptat vašeho 
dodavatele na  vzorky aplikací 
s  variabilním tiskem. Věřte, že 
obratem vás zahrne příklady 
z  praxe. Je jen na  vás, jak tuto 
nabídku a výzvu přijmete. 

-Public Relations-

Současné produkční lase-
rové tiskové stroje jsou 
schopny podávat kvalit-

ní a  barevně shodný výstup 
s ofsetovým tiskovým strojem. 
RIPy si poradí s libovolnou ba-
revností objektů v PDF datech. 
Bez problémů zpracují RGB 
a  CMYK data, stejně jako pří-
mé barvy. Jsou rovněž schop-
ny při správném nastavení 
identifi kovat šedoškálové ob-
jekty defi nované v RGB a ty ná-
sledně vytisknout jen černým 
tonerem.  

Správa barev na RIPu

Simulaci ofsetových dat po-
dle Fogra 39 (IsoCoated v2) lze 
jednoduše zvolit. Většina RIPů 
podporuje i tzv. tiskový záměr, 
který lze do  PDF/X dat přidat 
při jejich tvorbě a RIP nasimu-
luje tento tiskový záměr bez 
ohledu na  nastavení vstupní-
ho CMYK ICC profi lu.

Tisk RGB dat je pro ripy jedno-
duchou záležitostí a  výsledek 
převodu je shodný s  výsled-
kem, kterého byste dosáhli při 

převodu RGB dat do  CMYKu 
v  grafi ckých aplikacích. Zde 
je ale třeba dbát  na  základní 
zásady. Vstupní RGB ICC pro-
fi l musí být v  souladu s  ICC 
profi lem, ve kterém byla zpra-
covávána barevnost RGB dat. 
Tedy jednoduše řečeno, tisknu 
sRGB data, na  RIPu nastavím 
sRGB. Některé RIPy umějí po-

užít vložený ICC profi l RGB 
dat v  dokumentu a  poté sám 
RIP zajistí správné nastavení 
převodů barev. Podmínkou 
je korektně vložený ICC profi l 
u RGB dat.

Zpracování přímých barev,
nejčastěji Pantone barev, je 
samozřejmou funkcí RIPu. 

Podle velikosti barevného ga-
mutu stroje je lze realizovat 
lépe, či hůře. U  současných 
produkčních laserových stro-
jů se Pantone barvy tisknou 
velmi podobně, jako kdybys-
te je tiskli na  ofsetovém stro-
ji procesními barvami. Díky 
integrovanému editovatelné-
mu vzorníku Pantone barev 

na  RIPu dokážete vizuálně 
sladit nebo přiblížit barevnost 
vašeho tiskového výstupu s do-
nesenou předlohou.

Tiskové ICC profi ly výrazně 
ovlivňují barevnou kvalitu tis-
kového výstupu. Pro barevně 
co nejpřesnější výtisk je důleži-
té používat tiskový ICC profi l, 

ideálně pro konkrétní tiskový 
materiál. Hodně RIPů je dnes 
ve  standardu, nebo za  přípla-
tek, vybaveno jednoduchými 
programy pro tvorbu vlastních 
ICC profi lů. 

Kalibrace (linearizace)

Základní požadavek při pro-
dukčním tisku je na  stabilitu 
a opakovatelnost tisku. Toho je 
většina strojů schopna dosáh-
nout ve spolupráci s kvalitním 
RIPem. Digitální tiskový stroj 
je složitý hardwarový stroj, 
který díky svým vlastním au-
tokalibračním procesům je 
schopen udržet barevnost v ur-
čité toleranci. Základem pro 
barevně stabilní tisk je využití 
nástroje RIPu, který je z velké 
většiny nazýván kalibrací. Jed-
ná se o  vytisknutí kontrolní 
škály, která se pomocí průvod-
ce a  spektrofotometru změří 
a díky tomu získá RIP, přesnou 
informaci o  aktuálním stavu 
tisku stroje a  dokáže provést 
korekce, které při tisku použi-
je a výsledný tisk vrátí do stan-
dardního stavu. Tento proces, 
pokud jej opakujete pravidelně 
například před důležitými za-
kázkami, vede k  dlouhodobě 
stabilnímu tisku.

-Jan Štor - GRAFIE CZ-

Chtějte umět více – vydělat více

RIPy a výsledná barevnost

Software: FreeFlow VI Design Express otevírá dveře do světa tisku variabilních dat. 

Chcete-li barevně věrně tisknout, musíte pro to něco udělat i vy. Pravidelná linearizace, správné nastavení správy 
barev na RIPu a aktuální tiskové ICC profi ly vám zajistí stabilní, opakovatelný a barevně věrný tiskový výstup. 

INZERCE

GRAFIE ACADEMY

Lean Management – 
Štíhlé řízení podniku
čtvrtek 3. října 2013, Praha

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA031013

Správa barev 
Profesionál 
čtvrtek 26. září 2013, Praha

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA260913

Automatizace procesů
v předtiskové přípravě
čtvrtek 10. října 2013, Praha

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA101013

Spektrofotometr

RIPRIP RIP

Malonákladový 
digitální tisk

Produkční 
digitální tisk

Velkoformátový 
tisk

Plakát Produkce Produkce

Vizuální
kontrola

NUTNOST
KALIBRACE

VIZUÁLNÍ
SHODA

VSTUPNÍ 
POSTSCRIPT (PS) 
NEBO 
PDF SOUBOR

PS

PDF

Při dodržení všech pravidel správy barev a kalibrací lze produkovat stejnou barevnost tiskových výstupů na různých tiskových strojích.

X
er

ox
 F

re
eF

lo
w VI Design Express

Infrared
text

Personalizované komunikace v tiskovinách
Marketingová sdělení na transakčních tiskovinách
Zvýšením ochrany dokumentů proti padělání

Návod pro zobrazení  
interaktiního rozhrání aplikace
1. Stáhněte si aplikaci Junaio (dostupné zdarma 
na AppStore nebo Google Play).
2. Po spuštění aplikace  klikněte v horní části 
displeje na Hledat a naskenujte QR kód viz níže.
3. Nasměrujte kameru svého telefonu/tabletu 
na schéma vpravo (ze vzdálenosti cca 30cm). 

Fluorescent
text

Glossmark
text

Micro
text

Xerox FreeFlowVI Design Express

Correlation
text

é



6 Profil tiskového média

Ceník dynamické  
a výhodné inzerce 2019

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dynamická plošná inzerce Cena/počet kusů

Název rozměr v mm (š × v) do 100 101–500 501–1000 nad 1001

DPIPT podval na titulní straně 284 × 76 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč
DPI1 1/1 A3 284 × 446 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč
DPI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 34 000 Kč

DPI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 7 500 Kč 11 000 Kč 17 000 Kč 26 000 Kč

Speciální inzerce Cena/počet kusů

Název do 100 101–500 501–1000 nad 1001

DDESK Desky 10 000 Kč 35 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč
DPPON Přebal 15 000 Kč 40 000 Kč 70 000 Kč 120 000 Kč
DVLEP Vlep 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč

Výhodná plošná inzerce – plovoucí Cena/pololetí

Název rozměr v mm (š × v) 3 zveřejnění 5 zveřejnění

VPIPT podval na titulní straně 284 × 76 40 000 Kč 50 000 Kč
VPI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 90 000 Kč 125 000 Kč

VPI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 60 000 Kč 90 000 Kč

Kód: DP… 
Dynamická plošná inzerce nabízí 
možnost adresného oslovení cí-
lové skupiny čtenářů-zákazníků. 
Dle databáze Novin pro grafický 
průmysl lze cílové skupiny dělit 

dle zaměření, tzn. reklamní agen-
tury a grafická studia, dodavatelé 
technologií, marketingová oddě-
lení a  vydavatelé, poskytovatelé 
tiskových služeb a  fotografové, 

nebo dle PSČ pro danou lokalitu 
na území ČR. Ceny dynamické in-
zerce jsou kalkulovány dle počtu 
oslovení a nevztahují se na ně žád-
né slevy.

Kód: VP… 
Výhodná plošná inzerce nabízí kli-
entům Novin pro grafický průmy-
sl prezentovat produkty, služby či 
značku své společnosti za  mimo-
řádně výhodných cenových pod-

mínek uvedeným počtem inzerce 
stejného formátu za  dané období 
(pololetí). Vydavatel Novin pro 
grafický průmysl garantuje za-
davateli počet zveřejnění inzerce 

(3× nebo 5×) za dané období (polo-
letí) bez možnosti zadání inzerce 
do konkrétního vydání Novin pro 
grafický průmysl.

Dynamická plošná inzerce

Výhodná plošná inzerce
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Vdnešní době se zdá být 
velmi komplikované 
pracovat se zákazní-

ky, rozlišovat jejich důležitost 
či jejich přínos pro vaši spo-
lečnost. Je však zcela na mís-
tě si položit otázku: „Vydě-
lávám na spolupráci s tímto 
klientem?“ Je zcela logické, že 
se jedná o primární otázku, 
za kterou však následuje mno-
ho dalších. Abychom na tyto 
otázky nalezli odpověď, je zce-
la nezbytné disponovat sofi sti-
kovanými prostředky. Není to-
tiž v lidských silách udržovat 
takový systém pomocí sáčků, 
papírků ani samotných excelo-
vých tabulek. 

Marketing a obchod 
z reálných dat

Informační systémy pro oblast  
polygrafi ckého průmyslu dnes 
dovolují zaznamenat veškeré 
procesy uvnitř tiskárny. Lze 
tedy reálně zhodnotit veške-
ré úkony s realizací zakáz-
ky včetně informace o počtu 
zainteresovaných osob. Tyto 
informace lze třídit, některé 
automaticky vyhodnocovat 
a následně používat pro další 
obchodní strategie. Analýzu 
a doporučení však dnes tyto 
systémy neumí! Zde je nutný 
odborný pracovník. Co všech-
no nám tedy může takový in-
formační systém říci?

Nejsme kalkulačka!

Představme si situaci, kdy 
nám přijde požadavek na kal-
kulaci zakázky. Ihned je vi-
dět, jak často klient se mnou 
spolupracuje, kdy tomu bylo 
naposled, kolik kalkulací za-
kázek poptává a kolik oprav-
du realizuje. Zde bychom byli 
překvapeni, jak malé procento 
realizací je na úkor kalkulací 
v českých tiskárnách. A dělat 
fi nanční kalkulačku pro klien-
ta, jenž zadává jinde, rozhod-
ně nemá smysl. 

Co naši klienti chtějí?

Je zcela logické, jak snadné je 
udržovat přehled o typu aplika-
cí, které jsme pro klienta reali-
zovali a v jakém objemu. Není 
jedno, zda klient poptává velko-
formátový tisk (CAD či grafi ka), 
tisk klasického merkantilu, re-
alizaci aplikací s dalšími typy 
dokončení nebo zda objednává 
atypické zakázky. Každá apli-
kace má pro nás jinou hodnotu, 
časovou náročnost, nutnost ko-
operace i fi nanční přínos. Je vel-
mi pravděpodobné, že pokud 

jsme schopni zákazníka takto 
zařadit, můžeme mu s velkou 
pravděpodobností úspěchu na-
bídnout podobnou aplikaci (či 
typ zušlechtění), o které dříve 
nevěděl a naši obchodníci ji 
mají běžně v nabídce, či se zde 
objevila jako novinka. 

Finance aneb na dluh 
nedáváme

Je až překvapující, jak se v Čes-
ké republice nahlíží na platbu 
za zboží. Neschopnost platit či 

mnohdy spíše neochota platit 
za zboží vytváří pro české tis-
kárny výrazný objem peněz 
jdoucí v celkové částce od dese-
titisíců až ke statisícům. Infor-
mační systém nám hned při 
požadavku na kalkulaci ukáže 
platební bilanci a není důvod 
kalkulovat či dokonce realizo-
vat zakázku, když klient není 
ochoten platit. Ukazuje se v pra-
xi, že je lepší takovéto klienty 
odmítnout, protože je malá šan-
ce získat dlužnou částku zpět či 
aspoň její část. 

Mimo jiné nás systém infor-
muje o kalkulacích versus re-
álné ceny, objemu platby, době 
splatnosti či platební morálce 
klienta. Základní, přesto mnoh-
dy přehlížené faktory.   

Opravdu obchodujeme?

Kvalitní informační systém 
nám i řekne, zda s klientem 
pravidelně komunikujeme. Zda 
pomocí klasické či elektronické 
komunikace, zda u klienta byl 
náš obchodník a jaký. Jaký byl 
výstup ze setkání. Jak klient 
reagoval na speciální nabídku/
slevu či případně zda pro za-
dání zakázky klient využívá 
webového portálu či kontaktuje 
zákazníka. Velmi podstatnou 
informací je i časové období, 
kdy klient během roku realizuje 
zakázky. V případě, že poptávka 
je jen v určitém období, je nutné 

vědět proč či být případně pro-
aktivní před obdobím aktivity 
klienta. Tedy lehce ho k nám 
popostrčit. 

Data nikoliv analýza!

To, co nám informační systém 
nabídne, jsou data. Ty je však 
nutné umět zpracovat, inter-
pretovat a efektivně je využít. 
To znamená nabídnout kliento-
vi aplikace, o které by měl mít 
zájem ve správný čas. Zde je 
nutné, aby tuto činnost vykoná-
val odborník a řídil obchodní 
i marketingovou činnost tím 
správným směrem. Bohužel, 
tato osoba v dnešní době v mno-
ha tiskárnách chybí. Správ-
ným krokem je i výběr klienta. 
Mnohdy se ukazuje, že dlou-
holetý zákazník nám přináší 
celkově ztrátu, přestože celko-
vý obrat fi nancí je obrovský, 
a na druhé straně nám utíkají 
menší zákazníci s drobnými 
zakázkami, kde by naše zisky 
nebyly zanedbatelné. 

Shrnutí

Informační systémy nám na-
bídnou mnohem více infor-
mací, než jsme tady dokázali 
zmínit. V mnoha případech se 
jedná o základní data, která 
však majitelům a ředitelům tis-
káren chybí v jejich rozhodova-
cím procesu. Je nutné si uvědo-
mit, že MIS nejsou jen systémy 
na shromaždování dat, ale také 
nástrojem pro další aktivní čin-
nosti tiskárny.

-mk-

Není klient jako klient
Komunikace: Rozhodněte se, kteří klienti jsou přínosem a kteří jsou jen ztrátou fi nancí a času pro vaši fi rmu.

INZERCE

Velikost zakázek

Zadavatel Poskytovatel

Typy zakázek

Četnost zakázek

Platební morálka

Kvalita dodaných dat

ROZLIŠUJTE SVÉ KLIENTY

Revoluèní novinka                                                 je pro nadcházející sezónu
jasným favoritem v oblasti digitálního produkèního tisku!
Jako technologický lídr máme pod svou taktovkou celou øadu inovací v oblasti digitálního tisku. Tou poslední je nová øada bizhub PRESS. 
Bizhub PRESS s rozlišením 1200 x 1200 dpi a 8bitovou barevnou hloubkou tiskne i jemné odstíny bez viditelných moaré efektů. Vysoká stabilita plnobarevného tisku je dosahována díky in-line měřicímu systému. Revoluční jednotka 
pro vlhčení papíru na výstupu s následným tlakovým rovnáním snižuje časové prostoje potřebné před dalším zpracováním výtisků. Při profesionálním nasazení jistě oceníte jasnější a stabilnější výtisky srovnatelné s ofsetovým tiskem. 
Díky vysoké všestrannosti při zpracování médií, schopnosti profesionálního dokončování a zjednodušeného začlenění do pracovního procesu znatelně zvýšíte produktivitu a získáte řadu nových obchodních příležitostí. 

Rychlost tisku plnobarevných i černobílých stran: 80 stran A4/min. (46 A3/min.) 
Gramáž papíru: 64-350 g/m2 (oboustranný tisk až do 300 g/m2)
Formát papíru: min. 100 x 140 mm, max. 330 x 487 mm 
Možnost individuální certifikace dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C8000

TESTOVÁNO A OCENĚNO:
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Od uvedení prvního 
iPadu od společnosti 
Apple uběhl téměř je-

den rok a jeho nástupce už kle-
pe na pulty místních obchodů. 
Pojďme se však blíže podívat 
na zmiňovanou první verzi, 
kterou jsme měli v redakci No-
vin pro grafi cký průmysl, z po-
hledu praktického uživatele.

Zapůjčený model

Zapůjčený Apple iPad nabízel 
oproti klasické standardní vý-
bavě (procesor 1GHz, dotyko-
vý displej 9.7" IPS LED 1024 × 
768, BlueTooth, WiFi) integro-
vanou fl ash paměť 64GB a 3G 
připojení. 

Kam s ním?

Na začátku je nutné si vůbec 
defi novat, kam takovýto pro-
dukt směřuje. Rozhodně nena-
hrazuje telefon, tedy u fanouš-
ků technologií Apple proslulý 
iPhone (i když s ním sdílí ope-
rační systém iOS), ani pracov-
ní počítač, typicky iMac. Právě 
iPad nalezneme na rozhraní 
těchto dvou segmentů a jeho 
použití odráží komunikační 
trend společnosti. Tedy neu-
stálé spojení s internetem pro 
zisk aktuálních informací, 
přístup ke komunikačním sí-

tím typu Facebook či Twitter, 
přístup k emailovému účtu, 
obchodnímu účtu atd. Samo-
zřejmě lze s iPadem pracovat 
efektivně jako s poznámko-
vým blokem, kalendářem, což 
lze následně propojit s vaším 
počítačem pomocí iTunes 
pro další synchronizaci dat. 
A pak? Pak už jsou na řadě 
zajímavé aplikace. Tedy to, 
co odlišuje iPad od ostatních, 
tedy převážně čteček knih. 

Aplikace

Teprve široké portfolio aplikací 
ukáže na zásadní rozdíl. Jako 
zástupce novin jsem logicky za-
mířil do oblasti on-line publika-
cí. Zde narůstá velmi velká pod-
pora pro publikování na iPadu 
a počet časopisů se výrazně roz-
růstá. S moduly pro publikační 
činnost, které nedávno předsta-
vil Quark. Zde lze jen pochválit 
možnost dostupnosti aktuální-
ho vydání, možnosti prohlíže-

ní ve dvou formátech a přede-
vším využit interaktivity, která 
zde donedávna nebyla. Díky 
společné platformě lze použít 
i aplikace na iPhone, ale pokud 
jsou k dispozici obě platformy, 
není nad čím váhat. Rozdíl je 
na první pohled rozpoznatelný 
v oblasti rozlišení, prokreslení 
a animací. 

A co aplikace v polygrafi i? 
Těžko byste hledali takovou 
aplikaci na marketu iTunes 

a musíte se spolehnout na spe-
cializovanější dodavatele pro-
gramů a možnosti následné-
ho webového propojení, např. 
Heidelberg nebo HiFlex. V pra-
xi toto ukazuje Heidelberg 
v systému Prinect/Prinance, 
kde se lze připojit vzdáleně 
k řídícímu či manažerskému 
systému v ofsetové tiskárně 
a sledovat produkci či zadávat 
výrobní příkazy.

iBook

Za zmínku stojí samotný 
iBookStore. Jedná se o obchod 
s virtuálními knižními publi-
kacemi (dnes více jak 200 000 
knih). Vybrané knižní tituly 
jsou ke stažení zdarma a lze 
tak nakouknout do světa 
elektronických knih. Čte-
ní je opravdu jednoduché 
a přehledné. Lze změnit ve-
likost a typ fontu, lze vyhle-
dávat cizí slova ve slovníku 
či na Wikipedii. Samotnou 
kapitolou je hlasové čtení tex-
tu, ale to necháme na jindy. Co 
víc, interaktivita otevírá zcela 
nové možnosti prezentování 
obrazového obsahu, jakým je 
komiks. Pro šetrnou práci se 
zrakem lze pomocí pár klik-
nutí přizpůsobit jas IPS pane-
lu. Právě komunikační mož-
nosti odlišují knihy pro iPad 

od konkurence a čtení dostává 
zcela jiný rozměr. 

Shrnutí

Apple iPad staví na velmi kvalit-
ním provedení, jednoduchém 
ovládání a především na apli-
kacích, které vdechují tabletu 
život. Právě zvyšující se dostup-
nost informací, her, knih, časo-
pisů, novin, komiksů, webové 
interaktivity a s tím spojené 
„legální“ služby jsou tahákem 
pro uživatele moderních tech-
nologií. 

Tablet Apple iPad je rozhod-
ně velmi dobrým doplňkem 
pracovní stanice, ať již v podo-
bě plnohodnotného statického, 
nebo mobilního pracoviště.

Děkujeme společnosti 
Quentin s. r. o. za zapůjčení 

tabletu Apple iPad 
k redakčnímu testu.

-mk-

Aplikace, konektivita, kreativita
Test: Úspěšný tablet Apple iPad první verze je na trhu již jeden rok. S odstupem času a jistým nadhledem jsme se 

podívali na možnosti jeho uplatnění v praktickém životě. Co ho odlišuje od konkurence? Aplikace!

INZERCE

Přehledná elektronická knihovna. 

Informace 
o produktu

www.Qstore.cz

Přízem
í obchodního centra Galerie HARFA, metro B – Č

es
ko

m
or

av
sk

á,
 P

ra
ha

 9

Rychlost tisku plnobarevných i černobílých stran je  60 A4/min. (34 A3/min)
Gramáž papíru 64-300 g/m2 (platí i pro oboustranný tisk)
Formát papíru min. 100 x 140 mm, max. 330 x 487 mm

Pøedstavujeme cenovì atraktivní                                              , 
který pøináší mimoøádné produkèní možnosti pro široké spektrum zákazníkù.
Jako technologický lídr máme pod svou taktovkou celou øadu inovací v oblasti digitálního tisku. Tou poslední je nová øada bizhub PRESS. 
Bizhub PRESS s rozlišením 1200 x 1200 dpi představuje revoluční 8bitovou hloubku barevného tisku s jemnými gradienty bez viditelných rušivých efektů. Vysoká stabilita plnobarevného tisku je dosahována díky in-line měřicímu systému. 
Revoluční jednotka pro vlhčení papíru s následnou tlakovou adjustáží snižuje časové prostoje potřebné ke stabilizaci potištěného archu z běžného digitálního tiskového stroje před dalším zpracováním. Při svém podnikání můžete využít 
výsledků, které témeř odpovídají ofsetovému tisku, jsou jasnější a stálejší. Díky vysoce všestrannému zpracování médií, profesionálním možnostem závěrečných úprav a zjednodušené integraci pracovního procesu získáte znatelně vyšší 
produktivitu a nové atraktivní obchodní příležitosti. 

Nabízíme vám individuální provedení certifikace  
dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C6000
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D R O B N É  Z P R Á V Y

Bezpečné 
investice

Motto „Grow with us“ pro-
vází prezentaci společnosti 
Müller Martini o možnos-
tech fl exibilního přizpůso-
bení expedičních systémů 
výrobců novin aktuálním 
požadavkům trhu, uvede-
nou na veletrhu IFRA Expo 
2011 ve Vídni. Při razant-
ních změnách novinového 
průmyslu je bezpečnost 
investice důležitým rozho-
dovacím kritériem při vý-
běru nových expedičních 
systémů. Měly by kdykoliv 
odpovídat požadavkům 
trhu a být schopné se jim 
pružně přizpůsobit. Systé-
my jsou jednoduché a in-
dividuálně rozšiřitelné 
a lze je kdykoliv přizpůso-
bit zvyšujícím se rychlos-
tem tiskových strojů nebo 
rostoucímu objemu příloh 
– takže garantují vysokou 
bezpečnost investice. Jde-
-li o přidanou hodnotu no-
vinových produktů, jsou 
expediční systémy a další 
zpracování jedním z cent-
rálních aspektů. Expediční 
systémy lze s ekonomický-
mi investicemi cíleně vy-
užít jako centrum tvorby 
přidané hodnoty. Na vele-
tržním stánku se návštěv-
níci dozví, jak lze pomocí 
strojů a zařízení od Müller 
Martini získat nové zdroje 
výnosů. 

www.mullermartini.com/cz

Trend v oblasti velkofor-
mátového tisku jde jas-
nou cestou. Zvyšuje se 

razantně produktivita tisko-
vých technologií a stejně tak 
i samotná kvalita tisku. To po-
krývá požadavky trhu na vyso-
kou kvalitu, kterou jsou dnes 
zadavatelé zvyklí dostávat 
od konvenčních technologií, 
a především na rychlost dodání 
produktu, kdy termín do něko-
lika hodin není až tak neobvyk-
lý. Není proto překvapením, že 
se na trhu začínají prosazovat 
tato vysoce produkční až indu-
striální řešení. Ty přinášejí to-
tiž obojí.

Unikátní instalace v ČR

Instalace tiskového řešení Inca 
Onset S20 proběhla i v České 
republice, díky českému zastou-
pení společnosti Fujifi lm Euro-
pe GmbH. A to ve společnosti 
Ferratt International, která zajiš-
ťuje produkci pro retailové spo-
lečnosti. Jedná se tak především 
o potisk POP/POS materiálů, 
nicméně již zde byly potisknuty 
dlaždičky i klasické dveře. 

Vysoká produktivita, stabi-
lita, spolehlivost zařízení a vy-
soká tisková kvalita převyšu-
jící využití daného produktu 
patří mezi silná pozitiva. Filip 
Červinka, jednatel společnosti, 
k této instalaci dodává: „Výběr 
tohoto řešení Inca Onset S20 

s maximální dostupnou auto-
matizací byl trefou do černého. 
Zákazníci oceňují vysokou kva-
litu tisku, což dnes vnímáme 
jako silnou konkurenční výho-
du. Pokud vezmu v potaz regi-
on CEE, tak jsme mezi prvními, 
kteří mají toto zařízení.“ 

Stroj, který nezahálí

V této oblasti se navíc ukazují 
jako životně důležité termí-

ny dodání, které jsou mnohdy 
spojeny s vysokou produktivi-
tou tiskového řešení. Mnohdy 
celková kapacita převyšuje 
potřeby, a to jen z těchto důvo-
dů. I zde technické parametry 
stroje ohromují. Filip Červin-
ka navíc dodává: „Nemalým, 
mnohdy až nadlidským úkolem 
poskytovatelů tiskových služeb 
je naplnit kapacity takto výkon-

ných zařízení. Nicméně nám se 
to úspěšně daří a během šesti 
měsíců jsme zde zvládli vytisk-
nout více jak 80 ha.“ A to je z po-
hledu komerční tiskárny přímo 
obrovské číslo. 

Zájem roste

To, že investice do moderních 
a velmi produkčních techno-

logií roste, potvrzuje i stoupa-
jící zájem o řešení Inca Onset, 
kdy výrobce musel navýšit, 
přesněji zdvojnásobit, výrobní 
kapacity ve výrobním závodě 
v Cambridge, aby naplnil ter-
míny a objemy objednávek. 

Počet objednávek je navíc 
podpořen neustálým rozvojem 
technologií Inca Onset, přičemž 
první model byl představen již 
v roce 2007, model S20 v roce 
2008 a v minulém roce nejvyšší 
model Inca Onset S40 nabízející 
„přímo ohromující produkci“ 
470 m2/hr (94 archů/hodinu).

Druhé a třetí instalace?

Tento fakt potvrzuje trend 
zmiňovaný výše. Profi tabilní 
a fl exibilní společnosti hledají 
vysoce produktivní a vysoce 
kvalitní zařízení z pohledu 
tiskové kvality. Zajímavým 
ukazatelem a zprávou z trhu je 
informace, že se zvyšuje počet 
společností, které investují již 
do druhého či dokonce třetího 
zařízení značky Inca Onset. To 
ukazuje na to, že zákazníci do-
kážou ocenit vysokou kvalitu 
a produktivitu moderních tis-
kových velkoplošných techno-
logií. A že ohromující produk-
tivita není nenaplnitelná. Což 
ukazuje i příklad české instala-
ce ve společnosti Ferratt.

-mk-

Trefa do černého
Technologie: Velkoplošná tisková řešení Inca Onset postupně dobývají trh! Jejich čas přichází.

INZERCE

A JEŠTĚ JSTE SE NEROZHODLI, KTERÁ NABÍDKA JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ?
CHCETE SI POŘÍDIT NOVÝ PRODUKČNÍ STROJ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 

Zákaznické centrum: 841 777 777 • pište: konicaminolta@konicaminolta.cz

   rychlost tisku barevných i černobílých stran 60 A4/min. (34 A3/min.)
   gramáž papíru 64-300 g/m2 (i pro oboustranný tisk)
   kvalita tisku v rozlišení 1200 x 1200 dpi x 8 bit v kombinaci

     se špičkovým tonerem Simitri HD
   nabízíme možnost certifikace dle ISO 12647-7 pro shodu

     s ofsetovým tiskem

Neváhejte a kontaktujte nás na www.konicaminolta.cz/c6000promo,
a můžete se zúčastnit soutěže o tři palety kvalitního papíru pro digitální tisk.

Inca Onset S20 v provozu společnosti 
Ferratt Intenational Czech. 

Ukázka výsledného produktu v opravdu 
velkém formátu.

INZERCE VERZE 01

INZERCE VERZE 03

INZERCE VERZE 02

BEZ INZERCE

Dynamická inzerce  
(jednotlivé mutace ve vydání)

Inzerát cílen na skupinu 
Ofsetový a digitální tisk

Inzerát cílen na skupinu 
Marketing

Inzerát cílen na skupinu 
Reklamní agentura
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Další formáty jsou možné.
Inzerce: Arnošt Nečas, arnost.necas@grafie.cz, tel.: +420 222 714 580

Přílohy  
Novin pro grafický průmysl

Vkládané přílohy – formát 225 × 305 mm, š × v

Název rozsah Cena
PV8 Firemní či produktová příloha 8 stran A4 (4/4) - vazba V1, 2 × skoba 90 000 Kč
PV4 Firemní či produktová příloha 4 strany A4 (4/4) - leták 2 × A4 50 000 Kč
PVL Firemní či produktový list 2 strany A4 (4/4) - list A4 35 000 Kč

SPV Speciální projekt
generální partner speciálního projektu 80 000 Kč
partner speciálního projektu 25 000 Kč

PIVOT Ouško na titulní straně přílohy 140 × 50 mm, š × v na zrcadlo 20 000 Kč
PIVPT Podval na titulní straně přílohy 140 × 65 mm, š × v na zrcadlo 20 000 Kč
PIV1 1/1 A4 na výšku 195 × 270 mm, š × v na zrcadlo 40 000 Kč

PIV2 1/2 A4 na šířku 195 × 135 mm, š × v na zrcadlo 25 000 Kč

PIV6 1/6 A4 na výšku 64 × 150 mm, š × v na zrcadlo 12 000 Kč
PIVPO Poslední obálka 225 × 305 mm, š × v plus 2 mm na spad vlevo, nahoře a dole 50 000 Kč

Zpracovaná příloha je vložena do nákladu, který je adresně rozesílán, tzn. 1 500 ks. Cena je kalkulována pro náklad 
1 500 ks včetně textu přílohy, zalomení, ofsetového tisku (materiál křída lesk 115 g/m2) a knihařského zpracování.

Ceník inzerce
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12

zítkování digitálních nátisků se používají malé tiskárny na 

samolepky. Na samolepku o velikosti 6 × 4 cm se vytiskne 

zkrácený certifikát a ten se poté nalepí na konkrétní nátisk. 

Je to v podstatě potvrzení pro reklamní agenturu, tiskárnu 

nebo zákazníka, že tento nátisk je správný a pokud ofse-

tová tiskárna tiskne podle normy ISO 12647-2, je jistota, 

že nátisk bude odpovídat výslednému tisku. Kompletní 

certifikát, který obsahuje údaje o všech naměřených hod-

notách a jejich odchylkách je ve formátu A4 a lze jej vytisk-

nout na libovolné tiskárně.

Stejně důležité ovšem je, že na nátisku je škála, pod-

le které se dá kdykoliv ověřit, zda hodnoty uvedené na 

samolepce opravdu odpovídají skutečnosti. Takto lze 

kdykoli zjistit, zda nátisk postupem času a působením 

okolních vlivů nezměnil barevnost.

Certifikace v praxi
Oba dále zmiňované programy pro certifikaci mají mnoho 

společného, neboť to jsou vesměs jednoúčelové aplikace, 

sloužící pro ocertifikování digitálního nátisku podle postu-

pu, který byl popsán.

EFI Color Verifier
EFI Color Verifier je možné zakoupit buď jako nedílnou 

součást ripu, nebo jako nezávislou aplikaci. Součástí je 

měřící sonda a pro tisk certifikátů je možné dokoupit tis-

kárnu štítků. Pracovní prostředí aplikace je velice přehled-

né. Umožňuje zobrazit gamut reference a gamut našeho 

nátisku z naměřených dat. Jednotlivá měření lze ukládat 

do souboru.

Color Verifier kromě certifikace podle ISO je možné 

využít také pro porovnání dvou různých nátisků, nebo 

k zjištění stability tisku v čase a to jak nátisku, tak i ofse-

tových tiskáren. Reference pro tato porovnání lze jedno-

duše načíst k libovolné měřené škále ze zvoleného ICC 

profilu. Rovněž je možné Color Verifier použít pro porov-

návání např. dvou přímých barev.

GMG ProofControl
GMG ProofControl je samostatná aplikace, která se skládá 

ze samotného programu, měřící sondy a tiskárny štítků. 

Pracovní okno aplikace je velice jednoduché a přehledné. 

Vizuální komunikace programu je vyřešena na jedničku. 

Na první pohled je zřejmé, zda náš výtisk je ve shodě 

s FOGRA měřením či ne. Velká síla tohoto programu je 

v archivaci naměřených hodnot. Program automaticky 

ukládá naše měření do velmi přehledné databáze, kde se 

na tato naměřená data můžeme později podívat. Umož-

ňuje nadefinovat vlastní škálu a zadat referenční data. 

Na certifikační štítek je možné doplnit vlastní logo a jmé-

no toho kdo certifikaci provedl.
inzerce

>dokončení ze str. 11
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Více informací na www.canon.cz, tel. +420 225 280 333

ISOCoated 
imagePRESS C1

A
d

v
e

r
t
o

r
ia

l

Digitální tisková periferie pro profesionální tisk. Brilantní tiskový výstup ve 

fotografické kvalitě dává prostor pro nové zakázky. Barevný rozsah tiskového 

systému plně pokrývá polygrafický standard ISOCoated (FOGRA27L). Tiskárny, 

reklamní agentury a digitální tisková centra mohou využívat nových 

kvalitativních standardů za příznivé pořizovací ceny.

Semiglossy Print prole/Color matching

ISOCoatedProof Prole

Total summary
delta E Tol Status

Cyan 3,95 5,00
Magenta 2,88 5,00
Yellow 3,71 5,00
Black 1,25 5,00
White 2,15 5,00
Averange 1,90 4,00
Maximum 3,95 10,00

Nový produkční stroj bizhub PRO C6500 se
přizpůsobí vašim potřebám.

Nabízí až 19 různých konfigurací, bohaté příslušenství včetně

profesionálních finišerů, barevně stálý tisk při dlouhých úlohách a možnost

tisknout na různé typy papíru, včetně natíraných papírů vyšší gramáže.

Při objemu až 100 000 stran měsíčně efektivně tiskne a tiskne.

Oficiální představení proběhne v rámci veletrhu EmbaxPrint ve 

dnech 22. – 25. května 2007.

Představte si
produkční stroj,

který roste 
s vámi

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Veveří 102, 616 00 Brno, Zákaznické centrum: 841 777 777
www.konicaminolta.cz

Ouško  
na titulní 

straně 
přílohy
PIOTOT

Formáty inzerce

Přílohy  
Novin pro grafický průmysl
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TESTOVACÍ PŘÍLOHA NOVIN PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

1. Nový simulační 
profil 
ISO Coated v2 (ECI)

2. Certifikovaný 
digitální nátisk 
v praxi

7 ⁄ 2007

Digitální nátisk? Samozřejmě!

Schéma možnosti zpracování dat 

pomocí digitálního nátisku. 

Bitmapové
obrazy

TESTOVACÍ PŘÍLOHA
Certifikovaný digitální 
nátisk

Autor: Jan Štor

Kvalita
Přesnost simulací se s každou novou verzí ripu zvyšuje, 

v současné době je co nejvyšší kvality simulace dosaho-

váno pomocí barevných transformací s využitím Device-

Linků a optimalizace.

Cena
Nátiskové tiskárny všech výrobců mají velice příznivé 

náklady na tisk. Plně pokrytá A3 strana vás na inkoustu 

nebude stát více jak 30 Kč. Cena kvalitního nátiskového 

materiálu je 40 Kč. Celková cena A3 nátisku nepřesáhne 

70 Kč bez amortizace nátisku.

Stabilita
Všechny nové nátiskové inkoustové tiskárny od všech 

hlavních výrobců používají pro tisk pigmentové inkousty, 

tím je zaručena vysoká stabilita barevnosti v čase. Výrob-

ci uvádí desítky až stovky let.

Důvěryhodnost
Snad největší posun v chápání digitálního nátisku 

zaznamenala právě důvěryhodnost. Možnost ověře-

ní kvality digitálního nátisku pomocí tzv. certifikace. 

Dnes, ve světě tisku a předtiskové přípravy, je hlavním 

pevným pilířem v celém procesu certifikovaný digitál-

ní nátisk. Dává totiž všem zúčastněným stranám jistotu 

přesného barevného podání konkrétních dat tak, jak 

budou vytisknuta na zvolené tiskové technologii. Hlavní 

výhody digitálního nátisku jsou: Rychlost, kvalita, cena, 

stabilita a důvěryhodnost.

Rychlost
Výkony počítačů jsou naprosto vyhovující i pro ta nejná-

ročnější nátisková data. Doba ripování a tisku A3 strany se 

pohybuje v rozmezí od 5 do 10 minut.

Layout 
stránky

pokračování str. 2>

Vektorové 
obrazyText

Dokument
PDF

Výtisk Digitální 
nátisk

Barevná
shoda

Tiskový
stroj

Nátiskový
systém

inzerce

nakupujte online
Quentin, spol. s r. o. – distributor komponent pro DTP a prepress, Bělohorská 45, 169 00  Praha 6, tel.: 233 355 585, quentin@quentin.cz 

&
EFI Designer Edition 
základní a levné řešení digitálního nátisku 
na platformách Mac a PC

w
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w
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EFI Colorproof XF 
nová verze 3.1 - k dispozici  

plně pro platformy Mac a PC

dlouhodobé zkušenosti a znalosti
Největší počet instalací digitálního nátisku Best/EFI v ČR a SR

N
av

št
ivt

e stá
nek EFI & EPSON

na EMBAXu 2007

• zajišťujeme kompletní servis 
instalace, kalibrace a školení 
celého řešení digitálního nátisku 

• jsme certifikovanými partnery 
Fogra, poskytujeme certifikaci 
EFI/Fogra – certifikace digitálního 
nátisku EFI/Epson ve shodě 
s ISO 12647-2 

3

ISO Coated

ISO Coated v2 (ECI)

Reálný ofsetový 

tiskový stroj 

Norma ISO 12647-2 
a certifikovaný digitální  nátisk
Ofsetové tiskárny
Všechny ofsetové tiskárny, které dodrží parametry tisku 

podle normy ISO 12647-2 tisknou kvalitně, barevně shodně 

a predikovatelně. Norma ISO 12647-2 popisující parametry 

ofsetového tisku je poměrně přísná a výsledný tisk je při 

jejich dodržení velmi dobrý. Názor, že norma je udělána 

tak, aby všechny stroje tuto normu mohly splnit a tedy, že 

nové stroje mohou tisknout kvalitněji bez dodržování této 

normy, je zcela mylný a nepravdivý.

Zadavatelé
Použití CMYKových ICC profilů vycházejících z tisko-

vé normy umožňuje všem zadavatelům, reklamním 

agenturám a DTP studiím vytvářet kvalitní data pro 

tisk na kterékoliv tiskárně bez ohledu na výrobce tis-

kového stroje.

Certifikovaný digitální nátisk 
Certifikovaný digitální nátisk poskytuje barevně shod-

ný obraz jako finální tiskový stroj dodržující normu, ale 

dříve, rychleji a levněji. Dokáže odhalit některé chyby 

v datech. Při použití rastrového certifikovaného nátis-

ku je možné nátiskovat přímo data po zpracování na 

CTP ripu a tím dokonale ověřit výsledek včetně odha-

lení možných chyb po naripování tiskových dat.

Jaký je tisk podle normy. Norma definuje správ-

ný tiskový postup na ofsetových strojích. Výsledkem je 

sytý, ale neutrální tisk plný detailů. Tiskový stroj produku-

je standardní tisk, barevně optimální, poznaný a hlavně 

opakovatelný. V normě se definuje barevnost pigmentů 

CMYK a jejich přetisků v CIE Lab prostoru. Standardní tisk 

je určující pro předtiskovou přípravu. Prepress se přizpů-

sobuje tisku, nikoliv naopak!

Referenční data a simulační ICC pro-
fily vycházejí z normy ISO 12647-2
Referenční data (např. FOGRA 39L) jsou data, která byla 

naměřena spektrofotometrem přímo z tiskového archu 

a jsou v zaznamenána jako Lab hodnoty odpovídající 

konkrétním CMYK měřeným polím. ICC profily (např. 

ISO Coated.icc) vznikly generací profilu z těchto referenč-

ních dat v programu na tvorbu ICC profilů. Jedná se tedy 

o takřka identické hodnoty, neboť v ICC profilech jsou 

zaznamenány i naměřené hodnoty.

Nejznámnějším a nejpoužívanějším profilem je ICC 

profil ISO Coated neboli FOGRA 27L. Tento profil se v roce 

2004 stal synonymem certifikovaného digitálního nátis-

ku na lesklou a matnou křídu. Všichni výrobci ripů tento 

profil zavedli do svých ripů a postavili na něm svůj certi-

fikovaný digitální nátisk. Díky tomu došlo ke sjednocení 

simulačních profilů a tedy sjednocení barevnosti digitál-

ních nátisků.

ISO Coated je mrtev, 
ať žije ISO Coated v2 (ECI)!
Letos v lednu uveřejnila Fogra spolu se organizací ECI 

nový simulační ICC profil ofsetového tisku na lesklou 

a matnou křídu. Jeho jméno je ISOcoated_v2_eci.icc 

neboli FOGRA 39L. Tento ICC profil zpřesňuje popis ba-

revného prostoru ofsetového stroje na lesklou a mat-

nou křídu. Vychází z dvouletého testování a porovnává-

ní výsledků tisků a nátisků. Výsledkem je simulační ICC 

profil, který zpřesňuje výslednou shodu nátisku s tis-

kem. Hlavní a nejvíce znatelné rozdíly jsou v modrých, 

zelených a červených sytých odstínech, které při simu-

laci nového ICC profilu ISO Coated v2 (ECI) odpovídají 

věrněji ofsetovému tisku dle normy, ale není to na 100 %

váš tiskový stroj – drobné odchylky budou vždy.

ISO Coated v2 (ECI) je přesnou ukázkou současného 

chápání celého procesu od přípravy dat až k tisku. Tisk 

podle normy ISO 12647-2 je základ, který dává stabilní 

a kvalitní výsledky. Je založen na měření škál tiskových 

archů a je tedy stále stejný, nezávislý na kvalitách tiska-

ře. Certifikovaný digitální nátisk pak dává s využitím no-

vého simulačního ICC profilu ISO Coated v2 (ECI) věrný 

barevný náhled výsledného tisku. Pokud již na 

nátisku je vidět rozdíl v barevnosti oproti 

představám není možné očekávat, že 

tiskárna tisk upraví, ale je nutné upra-

vit data tak, aby nátisk a potažmo i tisk 

byl barevně podle našich představ.

Porovnání barevných gamutů

Green

Cyan

Yellow

Red

Magenta

Blue

Uniware, spol. s r. o., Zbraslavská 27
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle
Tel.: 251 819 307, fax: 251 811 963 
www.uniware.cz

Certifi kovaný 
kontraktační nátisk

 komplexní fl exibilní řešení
 RIP CGS ORIS - Color Tuner
 RIP Color Gate - Proof Gate
 kvalita bez kompromisu

Podval  
na titulní 

straně 
přílohy
PIOTPT

1/6 A4  
na výšku

PIV6

1/1 A4  
na výšku

PIV1

1/2 A4  
na výšku

PIV2



10 Profil tiskového média

Kód: PPON
Přebal Novin pro grafický průmysl 
či vkládané přílohy Novin pro grafic-
ký průmysl jsou prestižní záležitostí 
s vysokou účinností. Tato prezentace 
nabízí čtyři barevné strany ve  for-
mátu A3+ nebo A4+, ve  kterých je  
aktuální číslo Novin pro grafický 
průmysl nebo vkládaná tématická 
či testovací příloha. První strana je 
zpracována v grafickém návrhu No-
vin pro grafický průmysl nebo jako 
první strana vkládané přílohy a dal-
ší strany mohou obsahovat cílenou 
produktovou či firemní prezentaci.

Speciální inzerce
Kód: DESK; DO
Desky nebo dopisní obálka, ve  kte-
rých jsou vloženy Noviny pro grafic-
ký průmysl, jsou velmi zajímavým 
druhem inzerce. Klient se prezen-

tuje na  dvou stranách formátu A4 
a  všichni čtenáři tento netradiční 
druh prezentace vnímají. Vhodné 
pro produktovou i firemní prezenta-

ci. Naše vydavatelství vám poskytne 
bližší informace pro zhotovení gra-
fického návrhu.

Kód: VLEP, PP
Nalepení kartičky, CD či reklamní-
ho vzorku je v  dnešní době jedním 
z  nejúčinějších typů prezentací 
s  vysokou mírou reakce klientů, 

podobné jako u  directmailové ko-
munikace. Maximální rozměr 
nalepované kartičky čí vzorku je  
150 × 210 mm (v × š). Naše vydavatel-

ství vám poskytne bližší informace 
včetně rozměrů pro zhotovení gra-
fického návrhu a  úspěšné realizace 
nalepení.
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Speciální inzerce a přílohy
Kód: PI11
Dvoustrana A3 umožňuje prezen-
taci produktu nebo služby v  jasné 
a  přehledné formě ve  velikosti le-
táku. Z  tohoto důvodu poskytuje 
jak prostor pro schémata či grafy, 
tak i  pro produktové či výkonostní 
parametry daného řešení. Navazu-
jícím prvkem je multimediální PDF, 
které je nadstavbou tištěné podoby 
a  díky dnešním možnostem může 
poskytnout podrobnější rozšíření 
informací a dat u jednotlivých částí 
tištěné podoby plakátu. Pro před-
stavu v  případě popisu tiskárny je 
možné u  PDF podoby spustit video 
např s  podáváním papíru ve  stroji, 
nebo při vyčíslení nákladů na výro-
bu tiskového produktu PDF podoba 
nabídne automatickou kalkulačku 
výrobních nákladů daného produk-
tu na uvedeném stroji.

Multimediální PDF nabízíme jako 
nadstavbu realizované dvoustrany 
za cenu uvedenou v platném ceníku.

Kód: PI3PERF
Nové možnosti přináší perforovaná 
plocha pro prezentaci výrobků, slu-
žeb či pozvánky na  různá odborná 
setkání. Na  této ploše o  velikosti 
91,2 × 446 mm na  výšku je možné 

umístit personalizovaný kupón 
v  podobě unikátního kódu s  jasnou 
identifikací doručitele. Díky perfo-
raci je kupón či celá plocha snadno 
oddělitelná od obsahu novin. Samo-
zřejmostí je možnost tento typ pre-
zentace využít na  předem defino-
vané cílové skupiny již od  jednoho 
respondenta až po celý náklad kon-
krétního vydání. Další možností vy-
užití unikátního kódu je návaznost 
na  on-line registraci přes webové 
rozhraní.

Kód: PPON
Firemní přílohy mapují činnost 
vybrané společnosti v  grafickém 
oboru. Popisují jak obchodní filozo-
fii nebo lidské zázemí společnosti, 
tak zejména vybrané produkty za-
jímavé pro oblast grafiky či tisko-
vé reprodukce. Často bývají tyto 
informace doprovázeny rozhovory  
s představiteli firmy či se zvoleným 
zákazníkem, který danou techno-
logii již úspěšně provozuje. Je upo-
zorňováno na aplikace a na způsoby 
nasazení produktů, aby jejich výkon 
a kvalita byla optimální. Nalezneme 
i  finanční analýzy či definice ob-
chodních příležitostí.

Firemní příloha je integrální 
součástí Novin pro grafický prů-
mysl, je vytištěna v  designu a  for-
mátu novin (A3+), v  barevnosti 4/4.  
V místě „ouška“ je logotyp společnos-
ti a  název firmy. Příloha se vydává 
v  rozsahu 8 stránek (PN8) nebo 6 
stránek (PN6) a je umístěna jako dru-
há část novin.

Kód: FPL
Firemní nebo častěji produktový 
list je zkrácenou verzí firemní přílo-
hy, který na omezené ploše mapuje 
jeden produkt či jeden okruh tech-
nologií. Je určen pro cílený marke-
ting zvoleného výrobku či služby, 
kdy lze lépe a detailněji popsat jeho 
parametry, jeho výhody, kvalitu 
a samozřejmě i nasazení do praxe. 

Také tento list je integrální sou-
částí Novin pro grafický průmysl, 
je vytištěn v designu a formátu no-
vin (A3+), v barevnosti 4/4. V místě 
„ouška“ je logotyp společnosti a ná-
zev firmy. List se vydává v rozsahu  
2 stránek a  je umístěn do  středu 
druhé tiskové složky (nejčastěji 
jako stránky 9 a 10).

PI3PERF

PI11
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Firemní příloha – vkládaná

Kód: PV8/PV4
Vkládané firemní přílohy na  křído-
vém papíru svým obsahem kopírují 
novinové firemní přílohy. Cílem pří-
lohy je tedy představit danou společ-
nost jako erudovaného partnera, kte-
rý svým zákazníkům nenabízí pouze 
produkty, ale ucelená řešení, na kte-
rých klient bude schopen vydělávat 
investované peníze a  u  kterých se 
bude moci spolehnout jak na vlastní 
kvalitu technologie, tak i  na  kvalitu 

podpory a servisu dodavatele. Pomo-
cí firemní přílohy se zvyšuje prestiž 
společnosti, navazují se těsnější kon-
takty se zákazníkem a podporuje se 
prodej popisovaných výrobků.

Tato firemní příloha se vkládá 
do  Novin pro grafický průmysl, je 
vytištěna v  designu „Speciálních 
projektů“ formátu (A4+), v barevnos-
ti 4/4 na křídový papír (s vazbou V1 
při typu PV8) na  archovém ofsetu. 

V  místě „ouška“ je logotyp společ-
nosti a název firmy. Příloha se vydá-
vá v rozsahu 8 stránek (PV8) nebo 6 
stránek (PV4). Lze objednat i  více-
náklad, který poté slouží k  dalším 
marketingovým účelům společnosti, 
např. pro výstavy či direct mail (není 
zahrnut v ceně).

Kód: PVL
Vkládaný, firemní nebo častěji pro-
duktový list na  křídovém papíru 
obsahem kopíruje novinový firemní 
list. Je tedy určen pro cílený marke-
ting zvoleného výrobku či služby, 
kdy lze lépe a detailněji popsat jeho 

parametry, jeho výhody, kvalitu 
a samozřejmě i nasazení do praxe. 

Tento list se vkládá do Novin pro 
grafický průmysl, je vytištěn v  de-
signu „Speciálních projektů“ formá-
tu (A4+), v barevnosti 4/4 na křídový 
papír na  archovém ofsetu. V  místě 

„ouška“ je logotyp společnosti a  ná-
zev firmy. List se vydává v rozsahu 
2 stránek. Lze objednat i vícenáklad, 
který poté slouží k  dalším marke-
tingovým účelům společnosti, např. 
pro výstavy či direct mail (není za-
hrnut v ceně).

Formát: 225 × 305 mm
Papír: lesklá křída 115 g/m2
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Kód: SPV
Speciální vkládaná příloha, nebo ji-
nak řečeno výzkumný projekt, již 
svým názvem ukazuje, že jde o  vý-
jimečný vydavatelský počin, často 
technicky i obsahově velmi náročný, 
s horizontem příprav několika týdnů 
či měsíců. Speciální příloha realizu-
je náročné testy produktů z  oblasti 
DTP, prepress nebo tisku. Je vybrá-
no zajímavé téma a to rozpracováno 
do  série testů a  do  jejich vyhodno-
cení. Typickými a  již realizovanými 
tématy jsou následující přílohy: Tis-
kové rastry na  zařízení CTP a  jejich 
vliv na  barevnost, Způsoby ostření 
profesionálních objektivů u  digitál-
ních fotoaparátů a  jejich vliv na  ob-
raz, Flexotisk a jeho typické výrobky 
s praktickými ukázkami či Laserový 
tisk a jeho srovnání s ofsetem. Speci-
ální příloha je financována pomocí 
tzv. partnerství, kdy zainteresované 
firmy prezentují svoji ochotu testo-
vat své výrobky a technologie, hledat 
jejich nejlepší parametry a  způsoby 
použití a  tím přispívat k  podpoře 
zákazníka, k  rozšíření jeho znalostí 
o problematice a o způsobech využití 
testované technologie.

Tato speciální příloha se vkládá 
do  Novin pro grafický průmysl, je 
vytištěna ve  svém vlastním desig-
nu formátu (A4+), v  barevnosti 4/4 
na křídový papír, s doplněním o tes-
tovací tiskové archy nebo s vlepením 
potřebných vzorků výrobků. Příloha 
se vydává v rozsahu 8 až 16 stránek. 
Každý partner získává několik desí-
tek těchto náročných příloh ke  své-
mu volnému použití.

Speciální příloha – vkládaná

Formát: 225 × 305 mm
Papír: lesklá křída 115 g/m2
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1. Cíl
Zjištění požadavku tisku plakátů dle počtu vytištěných kusů a použitého materiálu.

2. Určení formy komunikace
Vlep na titulní straně  
Novin pro grafický průmysl.

3. Cílové skupiny
Výběr.

4. Sběr dat
Webový formulář,
www.novinygp.cz/vyzkum.

5. Vytěžování dat
Tabulka (*.xls).

6. Vyhodnocení výzkumu
Přehled.

Příklad výzkumu

36 %
nad 160 gr/m2

64 %
do 160 gr/m2

58 % 

poskytovatelů tiskových služeb je ochotno realizo-

vat produkci plakátu již v řádu kusů. 

57 %
matná

43 %
lesklá

ODPOVĚZ A VYHRAJ 

iPad 

Partneři výzkumu:

Více na
www.novinygp.cz/soutez

PLAKÁT?

Mus sa perias mi, toremp s perias mi, 
toremp. As sin perias mi, toremposaere.

As sin perias mi, toremposaere

As sin perias mi, toremposaere

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi, toremposaere. Mus sa
As sin perias mi, toremposaere

ODESLAT

Reklamní agentury 
a grafická studia

Tiskárny
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Dynamická plošná inzerce Cena/počet kusů

Název rozměr v mm (š × v) do 100 101–500 501–1000 nad 1001

DPIPT podval na titulní straně 284 × 76 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč
DPI1 1/1 A3 284 × 446 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč
DPI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 34 000 Kč

DPI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 7 500 Kč 11 000 Kč 17 000 Kč 26 000 Kč

Objednávka dynamické inzerce
Cíl
Oslovení různých cílových skupin dle určení produktů v jednom vydání Novin pro grafický průmysl jedním inzertním 
formátem v různých mutacích.

Cílové skupiny
Určení cílových skupin.

Cena
Výpočet ceny pro jeden formát inzerce ve dvou verzích pro zvolené cílové skupiny v jednom vydání NGP.

690 + 320 = 1010 oslovených kontaktů
Ceník dynamické inzerce.

Inzerce
Forma podval.

ENJOY

4K
WORK
BETTER

Vidět 4x více.
Nové 4K monitory EIZO se 4x vyšším rozlišením než FullHD.

www.eizo.cz

LCD monitory řady ColorEdge s integrovaným korekčním / kalibračním senzorem. www.eizo.cz

Tiskárny  
– 690 kontaktů

Reklamní agentury 
a grafická studia – 320 kontaktů

Reklamní agentury 
a grafická studia

Tiskárny
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Reference
EPSON (Produktová příloha)
Společnost Epson je předním světovým výrobcem inovativních zobrazova-
cích produktů a její portfolio sahá od inkoustových tiskáren a 3LCD projek-
torů až po senzory a mikrozařízení. Cílem společnosti Epson je překonávat 
očekávání zákazníků hodnotnými produkty, které využívají kompaktní, 
úsporné a vysoce výkonné technologie, jež ocení nejen domácí uživatelé, ale 
také zákazníci z  firemní sféry, obchodu nebo průmyslu. Aktuální tisková 
řešení byla představena v produktové příloze Novin pro grafický průmysl 
ve vydání NGP č. 19/2014.

Konica Minolta (Produktová příloha + Obálka)
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o. je součástí celosvětové 
sítě, uspokojuje potřeby, které vznikají na českém trhu. 
Aktuální produktové portfólio a tisková řešení byly představeny v produkto-
vé příloze Novin pro grafický průmysl ve vydání NGP č. 17/2015. 
Významným marketinkovým nástrojem byla realizace dopisní obálky se spe-
ciálními efekty tištěnými na řešeních Konica Minolta v NGP č. 15/2017, která 
sloužila jako pozvánka na akci Polygrafický PitStop.

X-RITE (Edukativní plakát)
X-Rite Inc. byl založen v roce 1958 a je světovým lídrem v oblasti barevných 
trendů. X-Rite nabízí kompletní služby a řešení pro výrobce a dodavatele pro 
které je důležitá barevnost jejich vizuální komunikace. Společně s  vydava-
telem NGP vznikl edukativní plakát ve formě skládačky a byl distribuován 
v rámci NGP č. 18/2015.

EIZO (Edukativní skládačky + Příloha)
Společnost EIZO Europe GmbH byla založena roku 2012 a je dceřinou spo-
lečností EIZO Corporation, celosvětově působícího japonského lídra ve vý-
robě špičkových zobrazovacích zařízení. Společnost EIZO Europe GmbH 
zastřešuje v rámci výrobce zobrazovačů EIZO všechny distribuční a mar-
ketingové aktivity v Evropě. 
Společnost EIZO v rámci distribuce NGP realizovala s vydavatelem eduka-
tivní letáky v NGP č. 13 a 17/2015.
Další úspěšnou realizací byla Produktová příloha EIZO v NGP č. 16/2016, 
která jasně definuje zacílení jednotlivých produktových řad a  je velkým 
pomocníkem při výběru vhodného monitoru dle potřeb uživatele.
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Reference
Heidelberg (Přebalové pásky)
Stroje se značkou Heidelberg vždy patřily a patří k absolutní špičce na svě-
tových trzích, a to zejména díky dokonalému dílenskému zpracování a tech-
nickým inovacím, které s perfektním servisním zázemím přinášejí zákazní-
kovi vysokou produktivitu a spolehlivost.
Speciální přebalové pásky při kampani na dokončovací stroje byly realizová-
ny v NGP č. 13, 15, 16/2015 a č. 3/2016.

KBA (Produktová dvoustrana + inzerce)
Koenig & Bauer AG je německý nadnárodní koncern, druhý největší výrobce 
tiskových strojů na světě. 
Produktovou dvoustranu v NGP č. 7/2013 realizovala společnost KBA při uve-
dení nového digitálního tiskového stroje RotaJET 76, který byl poprvé před-
staven na veletrhu drupa 2012.
Inzertní kampaň v  průběhu roku 2017 se nesla v  duchu grafických návrhů 
uzpůsobeným velikosti a  možnostem tiskových strojů KBA (formát 599 × 
220 mm, š × v).

HP/XERTEC (Produktová dvoustrana)
Společnost XERTEC a.s. byla založena v roce 1991. Posláním stoprocentně 
české společnosti je poskytování řešení v oblasti kancelářské techniky 
a technologií na zpracování dokumentů a korespondence. Od roku 2017 je 
společnost XERTEC a. s. partnerem společnosti HP pro profesionální pro-
dukční tiskové řešení HP PageWide Web Press.
Řešení HP PageWide Web Press bylo prezentováno ve vydání NGP č. 13/2017.

Copy General/HP (Produktová dvoustrana)
Copy General je výhradní partner pro technologie HP PageWide XL v ČR a SR 
a autorizovaný partner HP pro velkoformátové plotry HP DesignJet. 
Produktová dvoustrana pro tisková řešení HP PageWide XL byla realizována 
v NGP č. 15/2017 se zaměřením na tiskové aplikace jak z oblasti projekčních 
kanceláří, tak i z polygrafie, především na tisk personalizovaných plakátů.

HP (Produktová příloha)
Speciální produktová příloha o technologii PageWide s určením především 
pro běžný kancelářský tisk. Realizováno pro trhy v České republice, Sloven-
ské republice, Polsku a Maďarsku. Produktová příloha byla distribuována 
partnerům HP v příslušných zemích v příslušné jazykové mutaci. Vybrané 
články byly variovány dle potřeb příslušného trhu a zvyklostí.
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Reference
02 (Tištěný direct mail)
Pro klienta O2 vydavatelství Economia jsme realizovali tištěný personalizo-
vaný direct mail, který byl distribuován v rámci běžné distribuce Hospodář-
ských novin z portfolia vydavatelství Economia.
Skladba direct mailu obsahovala:
- personalizovaný dopis
- personalizovaný přebal 
- vydání Hospodářských novin

Hospodářské noviny (Přebal KPMG)
Oslovení vybraných klientů s nabídkou mezinárodní společnosti KPMG.
Skladba zásilky:
- složka s přebalem KPMG
- vydání Hospodářských novin

Hospodářské noviny (Příloha)
Realizace dotisku přílohy Hospodářských novin věnované Mezinárodnímu 
festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2016.
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Noviny pro grafický průmysl mají 
od února 2017 vlastní facebookový 
profil, který najdete pod jménem 
Noviny pro grafický průmysl nebo 
pod @novinygp. 

V současnosti profil NGP sleduje 
více než 1000 lidí a další fanoušci 
stále přibývají. Příspěvky mají dosah 
3000 až 6500 zobrazení. 

Cílem facebookového profilu NGP 
je především oslovit širší publikum, 
které upřednostňuje on-line světa 
společně tak vytvořit on-line oboro-
vou komunitu. 

Na facebookovém profilu NGP 
sdílíme s fanoušky postřehy 
a novinky z polygrafického oboru, 
které se do novin nevejdou. Kromě 
toho zveřejňujeme více zajímavých 
fotografií, videí a odkazů z různých 
oborových veletrhů, výstav a dal-
ších akcí, z redaktorské činnosti 
a z aktuálního oborového dění. Na 
profilu NGP také sdílíme blížící se 
akce, které by mohly být pro naše 
sledovatele inspirativní.

Fanouškům také přinášíme seriály 
„Jak na“ zaměřené na odborná 
témata. Tento koncept sdílení infor-
mací se stal na profilu NGP velmi 
populární, kdy fanoušci jednotlivé 
díly sdílejí a komentují. Mimo to se 
snažíme fanouškům sdílet různé 
soutěže (naše vlastní či partnerů), 
do kterých se mohou zapojit. 
Facebookový profil NGP se neustále 
rozvíjí a nabízí široké možnosti, jak 
sdílet informace s mírně odlišnou 

skupinou čtenářů, kteří rychle 
reagují. Je to vhodný prostor pro 
komunikaci, sdílení zkušeností, 
názorů a postřehů nejen z oboru 
polygrafie. Budeme rádi, když se 
k nám připojíte a dáte LIKE našemu 
profilu. 

Facebook @novinygp
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www.grafie.cz

Cílové skupiny

home page grafie.cz

Obsah

Kontakt

Harmonogram vydání 2019

Náklad
Předplatné 2019
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Přijměte srdečné pozvání 
na tradiční setkání vydavatelů,
s nejmodernější digitální tiskárnou knih.
V letošním roce se můžete těšit na:

Knihy vytištěné na inkjetu ve vazbě V1, V2, V4, V8 
(přednášku o inkjetové technologii).

Výrobu poctivých šitých knih v malých nákladech 
(ukázka nejmodernější šicí linky jediné v ČR).

Nejrychlejší tisk až do formátu 700 x 330 duplexně 
(knihy s klopami, potahy, přebaly i šité A4 naležato).

Přednášky se konají pod záštitou firmy Canon a Grafie, výrobu 
ukáží naši specialisté. Detaily na druhé straně pozvánky. 

        Těšíme se na Vás v úterý 10. 4. 2018 
   

ročník setkání vydavatelů
s výrobcem knih6 

Partneři Novin pro grafický průmysl:

digital printing
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Harmonogram vydání
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Číslo Datum  
vydání

Uzávěrka 
inzerce Téma čísla Veletrhy

1 24. 01. 2019 15. 01. 2019 Přebal Hunkeler Innovationdays 2019

2 07. 02. 2019 29. 01. 2019

3 21. 02. 2019 12. 02. 2019 Hunkeler Innovationdays 2019, 
25.–28. 2. 2019, Lucern

4 07. 03. 2019 26. 02. 2019 Přebal Reklama Polygraf 2019

5 21. 03. 2019 12. 03. 2019 Digitální tisk Roll-to-Roll

6 04. 04. 2019 26. 03. 2019 Digitální archový tisk Reklama Polygraf
9.–11. 4. 2019, Praha

7 18. 04. 2019 09. 04. 2019

8 02. 05. 2019 23. 03. 2019 Automatizace v ofsetovém tisku FESPA 2019
14.–17. 5. 2019, Mnichov

9 16. 05. 2019 07. 05. 2019

10 30. 05. 2019 21. 05. 2019 Správa barev v polygrafii

11 13. 06. 2019 04. 06. 2019

12 27. 06. 2019 18. 06. 2019 Sítotisk

13 25. 07. 2019 16. 07. 2019

14 22. 08. 2019 13. 08. 2019 Přebal Labelexpo Europe

15 05. 09. 2019 27. 08. 2019

16 19. 09. 2019 10. 09. 2019 Automatizace v dokončování tiskovin

17 03. 10. 2019 24. 09. 2019 Labelexpo Europe 2019
24.–27. 9. 2019, Brusel

18 17. 10. 2019 08. 10. 2019

19 31. 10. 2019 22. 10. 2019 Etikety – flexotisk, digitální tisk a ofset

20 14. 11. 2019 05. 11. 2019

21 28. 11. 2019 19. 11. 2019 Web-to-Print s integrací do IS, MIS/ERP InPrint 2019
12.–14. 11. 2019, Mnichov

22 12. 12. 2019 03. 12. 2019


