2021

www.novinygp.cz

• Digital newspaper printing with personalized contents
• Facebook NGP – enhancing printed contents of newspapers
with photos, videos, interviews, tutorials, etc.
• New products and presentation options
• Company and product supplements
• Educative double spread in the size of A2 poster
• Educative puzzles
• Addressing a target group or groups administered in CRM
• Feedback and evaluation of DM campaigns
• Marketing projects according to customer needs
• Perforated area with a unique code for selling campaigns
• Company magazines
• Special projects
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Print media profile

Introduction

Noviny pro graficky průmysl
(NGP) is a fortnightly aimed at
specialist and non-specialist public interested in graphic, prepress
and polygraphic industry. An indispensable target group are also
companies dealing with polygraphic products production and last
but not least technology suppliers.
The newspapers suitably combines technical information with
general newscast from the field
and due to its periodicity it can
offer last minute information by
which it gains a significant advantage in comparison with other periodic press in this field.
Noviny pro grafický průmysl is
issued by GRAFIE CZ, s. r. o. which
is based in Koněvova 2660/141,
130 00 Praha 3,.

rally educate the „polygraphic”
public.
Smaller press units are short
news and information about personal changes in companies, moving companies, their appearance
and disappearance and of course
about exhibitions, trade fairs and
workshops.
As a part of NGP there are
thematic concepts which survey
particular topics and serve as
an introduction to a specialised
problematic. Another specialised
supplement is Company (product)
supplement which is created to

a technology supplier´s order and
which comprehensively introduces a company and its products.

Print run

NGP is issued fortnightly in 1 500
pieces print run. 1 300 issues are
sent by post to subscribers, remaining issues are distributed to
exquisite in-field companies, to
partners´ stalls within the framework of professional exhibitions,
to vocational schools and to educational and similar events arranged
by the publisher.

Structure of readers

Contents

The content is prepared to fully satisfy the widest group of readers.
Technical articles in the newspapers can be divided into four thematic groups.
Crucial topics of the newspaper contents are information on
innovations from the polygraphic
market which improve technological processes of printing orders
both from the area of offset printing and digital production printing. Another significant part is
software testing mainly for controlling orders or for checking qualitative standards set in printing
service. Other tested products
are for instance monitors for DTP
or measuring devices for colour
check.
The general reporting field
is covered mainly by interviews
which survey opinions on current
problems of the graphic industry
and articles from the area of the
theory of text and picture processing. These media serve to gene-

Print service
customers

Print service
providers

41 %

44 %

Suppliers sw and hw
15 %
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Advertising price list
Space advertising
Name

size in mm (w × h)

Cena

PIBZ

Banner header

44 × 56

PIPT

Front page rafter

284 × 76

PIP

Rafter

284 × 76

PI1

1/1 A3

284 × 446 / 599 × 220

2 250 EUR
1 300 EUR

PI2
PIJP
PI3V (S)

160 EUR
1 300 EUR
950 EUR

1/2 A3 in width

284 × 220,5

Junior Page

187 × 265

1 200 EUR

1/3 A3 in height / in width

91,5 × 446 / 284 × 148

1 000 EUR

PI4

1/4 A3 in height

139,4 × 220,5

PI6

1/6 A3 in height

91,2 × 220,5

650 EUR

PI8

1/8 A3 in width

139,4 × 107,8

500 EUR

PI12

1/12 A3 in height

91,2 × 107,8

PI11

A double-page spread in the size of A2 poster

600 × 446

800 EUR

350 EUR
3 600 EUR

Columnar – line advertising
Name

size in mm (w × h)

Cena

RBT

Front page banner

91,2 × 45

250 EUR

RI4

1/4 Columns

43 × 107,8

200 EUR

RAZ

Stamp

of 50 mm diameter (50 × 50)

200 EUR

RIVB

big banner

139,4 × 30

250 EUR

RIMB

small banner

91,2 × 25

150 EUR

line advertising

100 signs

20 EUR

RIT

Special advertising
Name

Print run; specifications

Cena

DESK

Folder for newspapers insertion

1 500 pcs; format after binding 285 × 175 mm, w × h

5 700 EUR

PPON

Newspapers cover, Company supplement

1 500 pcs; format 630 × 470 mm, w × h ḧ

4 500 EUR

VLEP

Glued card, CD, sample

1 500 pcs; max. format 284 × 150 mm, w × h

1 200 EUR

DO

Envelope

1 500 pcs; format 325 × 245 mm, w × h

4 500 EUR
1 500 EUR

PP

Tape over newspaper

1 500 pcs; format after binding 323 × 100 mm, w × h

PR

PR article

1 500 pcs; extent of 3 700 characters incl. space

500 EUR

PR

Case study

1 500 pcs; extent of 7 000 characters inc. space

1 500 EUR

PR

Report, test

1 500 pcs; extent of 5 500 characters incl. space

1 200 EUR

PR

Interview

1 500 pcs; extent of 4 500 characters incl. space

1 000 EUR

Supplements
Name

size in mm (w × h)

Cena

FPL

Company product sheet

2 pages A3

1 900 EUR

NL

Offer leaflet

4 pages A4

1 150 EUR

Inserted supplements
Name

Extent

Cena

PV8

Company or product supplement

8 pages A4 (4/4) – V1 binding, 2 × clamp

3 400 EUR

PV4

Company or product supplement

4 pages A4 (4/4) – leaflet 2 × A4

1 900 EUR

PVL

Company or product sheet

2 pages A4 (4/4) – sheet A4

1 350 EUR

Special project general partner

3 000 EUR

Special project partner

1 200 EUR

SPV

Special project

Processed supplement is inserted into the print run which is sent by post, i.e. 1 500 pieces. The price is calculated
for 1 500pcs print run including the text of the supplement, word wrapping, offset printing (glossy paper 115 g/m2)
and binder processing.

Inserted advertising
Name
VI

Insert, maximum weight of 250 g

Note
1 500 pcs

All prices are without VAT. Other formats are possible.
Advertising: Arnošt Nečas, arnost.necas@grafie.cz, tel.: +420 222 714 580

Cena
600 EUR
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Advertising formats
1/3 of page
in height
PI3

Banner header
PIBZ

Rafter
PIPT

noviny
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Chtějte umět více – vydělat více
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Software: FreeFlow VI Design Express otevírá dveře do světa tisku variabilních dat.

O

tisku variabilních dat
v éře digitálního tisku se živě diskutuje.
V mnoha případech však v přechodu k praktické realizaci zabraňuje nepřipravenost dat
na straně zadavatele nebo ne-

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

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

Xerox FreeFlowVI Design Express
Micro
text

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

ign Ex
Des
pr

Fr
rox eeFlo

VI

e

Infrared
text

ss

dostatečné nástroje pro efektivní zpracování dat poskytovatele. Digitální technologie
si vyzkoušeli všichni poskytovatelé pro pokrytí malonákladových zakázek. Kam se však
posunout dále? Nabídnout
tisk variabilních dat? Jak začít a kde získat potřebné zkušenosti? Podívejme se na řešení Xerox FreeFlow VI Design
Express.

Snadno a efektivně
FreeFlow VI Design Express
je zásuvný modul pro Adobe
InDesign, jímž lze pomocí klasických nástrojů deﬁnovat variabilní prvky (obrázky, text,
styly, podmínky v umístění,

.RQWDNWXMWHQiVDGR]YtWHVHSRGUREQRVWL

nostním prvkem, kdy objekty
a text jsou viditelné pod UV
(modrým) nebo infračerveným
světelným zdrojem.
Prvky lze mezi sebou kombinovat a zvyšovat tak úroveň
bezpečnosti tiskoviny. Některé
z prvků lze z technických důvodů realizovat pouze na barevném produkčním tiskovém
stroji, avšak bez dalšího HW.
Vše co potřebujete, je v SW obsaženo. Pro lepší představu zhlédněte videa jednotlivých prvků
na stránkách Xerox, nebo pomocí rozšířené reality připojené k tomuto článku.

9tFHUDGMDNVHGRWNQRXWYČUQêFKEDUHY
QDMGHWHQD
[ULWHFRP_SDQWRQHFRP

;5LWH(XURSH*PE+SRERÿND&=
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WHO

INZERCE

Buď te aktivní
Fluorescent
text

Xe

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).

w

Návod pro zobrazení
interaktiního rozhrání aplikace

Correlation
text

Glossmark
text

ti učení se nového programu či
programování. Lze tak rozšířit
nabídku zpracování dokumentů a podívat se po nových aplikacích s variabilními či bezpečnostními prvky. Na trhu je
jich opravdu dost.

Speciální efekty
Speciální efekty bez nutnosti
komplikovaného výrobního
procesu či přidání výrobní
technologie představují přidanou hodnotu s vysokým podílem zisku na zakázce. Stejně
tak i odlišení od konkurence
v šíři portfolia aplikací, které lze takto zrealizovat či vyzdvihnout na novou úroveň.
O jaké efekty se jedná? Co lze

pečnostní prvek k různým kuponům, fakturám a dalším citlivým dokumentům. Speciálně
navržený font zajistí dobrou čitelnost i při malých rozměrech.
Correlation text. Tyto prvky
jsou taktéž pouhým okem neviditelné a lze je pozorovat pomocí vyrobené průhledné fólie.
Po přiložení fólie na arch dojde
k zobrazení textu.
Efekty pomocí lesku, Glossmark. Jedná se o tisk prvků, které jsou viditelné pod
určitým úhlem. Tento bezpečnostní prvek nalezneme běžně
na vstupenkách, obchodních
slevových kupónech apod.
Fluorescentní a infračervený
text. Tyto dva ochranné prvky
jsou taktéž rozšířeným bezpeč-

GRAFIE ACADEMY

Zde musí být poskytovatel služeb aktivní a ukázat klientům
produkci na konkrétních případech, které jsou mu blízké.
Není to pouze o variabilním
tisku, ale o prodeji přidané
hodnoty, která je s tím spojená
a kterou je zapotřebí prezentovat. Vyšší efektivita komunikace, měřitelnost a vysoká návratnost. To je variabilní tisk.
Připravte i své zákazníky.
Vysvětlete jim, jaká data potřebujete, v jakém formátu a jak
je použijete. Začněte s malými
cílenými kampaněmi a postupně přidávejte jak na samotném
objemu tisku dat s variabilními
prvky, tak i s použitím prvků.
Nečekejte, až se vás klient zeptá na tisk variabilních dat. To
jste právě jednoho klienta ztratili. 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.

Správa barev
Profesionál
čtvrtek 26. září 2013, Praha
Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA260913

Lean Management –
Štíhlé řízení podniku
čtvrtek 3. října 2013, Praha
Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA031013

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

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA101013

-Public Relations-

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

Stamp
RAZ

S

oučasné produkční laserové tiskové stroje jsou
schopny podávat kvalitní a barevně shodný výstup
s ofsetovým tiskovým strojem.
RIPy si poradí s libovolnou barevností objektů v PDF datech.
Bez problémů zpracují RGB
a CMYK data, stejně jako přímé barvy. Jsou rovněž schopny při správném nastavení
identiﬁ kovat šedoškálové objekty deﬁnované v RGB a ty následně vytisknout jen černým
tonerem.

Správa barev na RIPu
Simulaci ofsetových dat podle 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 nasimuluje tento tiskový záměr bez
ohledu na nastavení vstupního CMYK ICC proﬁ lu.
Tisk RGB dat je pro ripy jednoduchou záležitostí a výsledek
převodu je shodný s výsledkem, kterého byste dosáhli při

1/2 in width
PI2

VSTUPNÍ
POSTSCRIPT (PS)
NEBO
PDF SOUBOR

1/12 A3
in height
PI12

ideálně pro konkrétní tiskový
materiál. Hodně RIPů je dnes
ve standardu, nebo za příplatek, vybaveno jednoduchými
programy pro tvorbu vlastních
ICC proﬁlů.

Kalibrace (linearizace)

PS
PDF

RIP

RIP

RIP


 

 


  


   

  



   







 

 


  


   

  



   







 

 


  


   

  



   






Spektrofotometr
NUTNOST
KALIBRACE

Velkoformátový
tisk

Malonákladový
digitální tisk

Plakát

Produkční
digitální tisk

Produkce

Produkce

VIZUÁLNÍ
SHODA

Vizuální
kontrola

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

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

užít vložený ICC proﬁl 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 gamutu stroje je lze realizovat
lépe, či hůře. U současných
produkčních laserových strojů se Pantone barvy tisknou
velmi podobně, jako kdybyste je tiskli na ofsetovém stroji procesními barvami. Díky
integrovanému editovatelnému vzorníku Pantone barev

na RIPu dokážete vizuálně
sladit nebo přiblížit barevnost
vašeho tiskového výstupu s donesenou předlohou.
Tiskové ICC proﬁly výrazně
ovlivňují barevnou kvalitu tiskového výstupu. Pro barevně
co nejpřesnější výtisk je důležité používat tiskový ICC proﬁl,

Základní požadavek při produkčním tisku je na stabilitu
a opakovatelnost tisku. Toho je
většina strojů schopna dosáhnout ve spolupráci s kvalitním
RIPem. Digitální tiskový stroj
je složitý hardwarový stroj,
který díky svým vlastním autokalibračním procesům je
schopen udržet barevnost v určité toleranci. Základem pro
barevně stabilní tisk je využití
nástroje RIPu, který je z velké
většiny nazýván kalibrací. Jedná se o vytisknutí kontrolní
škály, která se pomocí průvodce a spektrofotometru změří
a díky tomu získá RIP, přesnou
informaci o aktuálním stavu
tisku stroje a dokáže provést
korekce, které při tisku použije a výsledný tisk vrátí do standardního stavu. Tento proces,
pokud jej opakujete pravidelně
například před důležitými zakázkami, vede k dlouhodobě
stabilnímu tisku.
-Jan Štor - GRAFIE CZ-

1/3 in width
PI3S
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Dynamic and favourable
advertising price list 2021
Dynamic space advertising

Price/number of pieces

Name
DPIPT

Front page rafter

size in mm (w × h)
284 × 76

101–500

501–1000

nad 1001

200 EUR

Up 100

400 EUR

600 EUR

1000 EUR

DPI1

1/1 A3

284 × 446

800 EUR

1000 EUR

1200 EUR

2400 EUR

DPI2

1/2 A3 in width

284 × 220,5

400 EUR

600 EUR

800 EUR

1400 EUR

DPI3S

1/3 A3 in width

284 × 148

300 EUR

500 EUR

700 EUR

1100 EUR

Special advertising

Cena/počet kusů
Název

do 100

101–500

501–1000

nad 1001

DDESK

Folder

400 EUR

1400 EUR

2400 EUR

4000 EUR

DPPON

Cover

600 EUR

1800 EUR

2800 EUR

4800 EUR

DVLEP

Tip-in

200 EUR

400 EUR

600 EUR

1200 EUR

Favourable space advertising – floating
Název
VPIPT

rozměr v mm (š × v)

Price/half-year
3 zveřejnění

5 zveřejnění

Front page rafter

284 × 76

1200 EUR

1800 EUR

VPI2

1/2 A3 in width

284 × 220,5

1400 EUR

2000 EUR

VPI3S

1/3 A3 in width

284 × 148

1100 EUR

1600 EUR

All prices are without VAT.

Dynamic space advertising
Code: DP…

Dynamic space advertising offers
a possibility of personalised addressing a targeted group of readers-customers. According to the NGP
database it is possible to divide the

target groups by their specialization, i.e. advertising agencies and
graphic studios, technology suppliers, marketing departments and
publishers, providers of printing
services and photographers, or by

the postal codes for a particular
area in ČR. The prices of dynamic
advertising are calculated on the
basis of numbers of addressing and
no discounts can be provided.

Favourable space advertising
Code: VP…

Favourable space advertising offers the NGP clients to present
their products, services or the
company brand for exceptionally

favourable prices set by the stated
number of the same format advertising in a specified period of time
(half-year). The publisher of NGP
guarantees the client the adverti-

sing release (3× or 5×) in a specified
period of time (half-year) without
any possibility to place the advertising to a certain issue of NGP.
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Dynamic advertising
(individual version in the issue)

dnešní době se zdá být
velmi komplikované
pracovat se zákazníky, rozlišovat jejich důležitost
či jejich přínos pro vaši společnost. Je však zcela na místě si položit otázku: „Vydělávám na spolupráci s tímto
klientem?“ Je zcela logické, že
se jedná o primární otázku,
za kterou však následuje mnoho dalších. Abychom na tyto
otázky nalezli odpověď, je zcela nezbytné disponovat soﬁstikovanými prostředky. Není totiž v lidských silách udržovat
takový systém pomocí sáčků,
papírků ani samotných excelových tabulek.

Zadavatel

Poskytovatel

ROZLIŠUJTE SVÉ KLIENTY
Velikost zakázek
Typy zakázek
Četnost zakázek
Platební morálka
Kvalita dodaných dat

Marketing a obchod
z reálných dat

Opravdu obchodujeme?
Co naši klienti chtějí?

Představme si situaci, kdy
nám přijde požadavek na kalkulaci zakázky. Ihned je vidět, jak často klient se mnou
spolupracuje, kdy tomu bylo
naposled, kolik kalkulací zakázek poptává a kolik opravdu realizuje. Zde bychom byli
překvapeni, jak malé procento
realizací je na úkor kalkulací
v českých tiskárnách. A dělat
ﬁnanční kalkulačku pro klienta, jenž zadává jinde, rozhodně nemá smysl.

Je zcela logické, jak snadné je
udržovat přehled o typu aplikací, které jsme pro klienta realizovali a v jakém objemu. Není
jedno, zda klient poptává velkoformátový tisk (CAD či graﬁka),
tisk klasického merkantilu, realizaci aplikací s dalšími typy
dokončení nebo zda objednává
atypické zakázky. Každá aplikace má pro nás jinou hodnotu,
časovou náročnost, nutnost kooperace i ﬁnanční přínos. Je velmi pravděpodobné, že pokud

jsme schopni zákazníka takto
zařadit, můžeme mu s velkou
pravděpodobností úspěchu nabídnout 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 České republice nahlíží na platbu
za zboží. Neschopnost platit či

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 zadání 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

Shrnutí
Informační systémy nám nabídnou mnohem více informací, než jsme tady dokázali
zmínit. V mnoha případech se
jedná o základní data, která
však majitelům a ředitelům tiskáren chybí v jejich rozhodovacím procesu. Je nutné si uvědomit, že MIS nejsou jen systémy
na shromaždování dat, ale také
nástrojem pro další aktivní činnosti tiskárny.
-mk-
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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!

O

a musíte se spolehnout na specializovanější dodavatele programů a možnosti následného webového propojení, např.
Heidelberg nebo HiFlex. V praxi 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.

Zapůjčený model
Zapůjčený Apple iPad nabízel
oproti klasické standardní výbavě (procesor 1GHz, dotykový displej 9.7" IPS LED 1024 ×
768, BlueTooth, WiFi) integrovanou ﬂash paměť 64GB a 3G
připojení.

iBook

Přehledná elektronická knihovna.

Kam s ním?
Na začátku je nutné si vůbec
deﬁ novat, kam takovýto produkt směřuje. Rozhodně nenahrazuje telefon, tedy u fanoušků technologií Apple proslulý
iPhone (i když s ním sdílí operační systém iOS), ani pracovní počítač, typicky iMac. Právě
iPad nalezneme na rozhraní
těchto dvou segmentů a jeho
použití odráží komunikační
trend společnosti. Tedy neustálé spojení s internetem pro
zisk aktuálních informací,
přístup ke komunikačním sí-

noviny

Shrnutí
Apple iPad staví na velmi kvalitním provedení, jednoduchém
ovládání a především na aplikacích, které vdechují tabletu
život. Právě zvyšující se dostupnost informací, her, knih, časopisů, novin, komiksů, webové
interaktivity a s tím spojené
„legální“ služby jsou tahákem
pro uživatele moderních technologií.
Tablet Apple iPad je rozhodně velmi dobrým doplňkem
pracovní stanice, ať již v podobě plnohodnotného statického,
nebo mobilního pracoviště.
Děkujeme společnosti
Quentin s. r. o. za zapůjčení
tabletu Apple iPad
k redakčnímu testu.

ADVERTISING VERSION 02

d uvedení prvního
iPadu od společnosti
Apple uběhl téměř jeden rok a jeho nástupce už klepe na pulty místních obchodů.
Pojďme se však blíže podívat
na zmiňovanou první verzi,
kterou jsme měli v redakci Novin pro graﬁcký průmysl, z pohledu praktického uživatele.

tím typu Facebook či Twitter,
přístup k emailovému účtu,
obchodnímu účtu atd. Samozřejmě lze s iPadem pracovat
efektivně jako s poznámkovým 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 zamířil do oblasti on-line publikací. Zde narůstá velmi velká podpora pro publikování na iPadu
a počet časopisů se výrazně rozrůstá. S moduly pro publikační
činnost, které nedávno představil Quark. Zde lze jen pochválit
možnost dostupnosti aktuálního vydání, možnosti prohlíže-

ní ve dvou formátech a především 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 polygraﬁi?
Těžko byste hledali takovou
aplikaci na marketu iTunes

Za zmínku stojí samotný
iBookStore. Jedná se o obchod
s virtuálními knižními publikacemi (dnes více jak 200 000
knih). Vybrané knižní tituly
jsou ke stažení zdarma a lze
tak nakouknout do světa
elektronických knih. Čtení je opravdu jednoduché
a přehledné. Lze změnit velikost a typ fontu, lze vyhledávat cizí slova ve slovníku
či na Wikipedii. Samotnou
kapitolou je hlasové čtení textu, 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 kliknutí přizpůsobit jas IPS panelu. Právě komunikační možnosti odlišují knihy pro iPad

-mk-
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Nejsme kalkulačka!

Data nikoliv analýza!
To, co nám informační systém
nabídne, jsou data. Ty je však
nutné umět zpracovat, interpretovat a efektivně je využít.
To znamená nabídnout klientovi aplikace, o které by měl mít
zájem ve správný čas. Zde je
nutné, aby tuto činnost vykonával odborník a řídil obchodní
i marketingovou činnost tím
správným směrem. Bohužel,
tato osoba v dnešní době v mnoha tiskárnách chybí. Správným krokem je i výběr klienta.
Mnohdy se ukazuje, že dlouholetý zákazník nám přináší
celkově ztrátu, přestože celkový obrat ﬁnancí je obrovský,
a na druhé straně nám utíkají
menší zákazníci s drobnými
zakázkami, kde by naše zisky
nebyly zanedbatelné.

o
níh
Přízemí obchod

Informační systémy pro oblast
polygraﬁckého průmyslu dnes
dovolují zaznamenat veškeré
procesy uvnitř tiskárny. Lze
tedy reálně zhodnotit veškeré úkony s realizací zakázky 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 všechno nám tedy může takový informační systém říci?

mnohdy spíše neochota platit
za zboží vytváří pro české tiskárny výrazný objem peněz
jdoucí v celkové částce od desetitisíců až ke statisícům. Informační systém nám hned při
požadavku na kalkulaci ukáže
platební bilanci a není důvod
kalkulovat či dokonce realizovat zakázku, když klient není
ochoten platit. Ukazuje se v praxi, že je lepší takovéto klienty
odmítnout, protože je malá šance získat dlužnou částku zpět či
aspoň její část.
Mimo jiné nás systém informuje o kalkulacích versus reálné ceny, objemu platby, době
splatnosti či platební morálce
klienta. Základní, přesto mnohdy přehlížené faktory.

7. dubna 2011

od konkurence a čtení dostává
zcela jiný rozměr.

ravská, Praha 9

Není klient jako klient
Komunikace: Rozhodněte se, kteří klienti jsou přínosem a kteří jsou jen ztrátou ﬁnancí a času pro vaši ﬁrmu.
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10. března 2011

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

Če
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Advertisement aimed
at a group Offset
and digital print

Advertisement aimed
at a group Advertising
agency
Pøedstavujeme cenovì atraktivní
,
který pøináší mimoøádné produkèní možnosti pro široké spektrum zákazníkù.

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.

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.

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

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

VOLEJTE   
NAVÝTIVTE WWWKONICAMINOLTACZ
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Bezpečné
investice

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

T 03
ADVERTISING VERSION

www.mullermartini.com/cz

noviny

Trefa do černého

DROBNÉ ZPRÁVY

Motto „Grow with us“ provází prezentaci společnosti
Müller Martini o možnostech ﬂexibilního přizpůsobení expedičních systémů
výrobců novin aktuálním
požadavkům trhu, uvedenou na veletrhu IFRA Expo
2011 ve Vídni. Při razantních změnách novinového
průmyslu je bezpečnost
investice důležitým rozhodovacím kritériem při výběru nových expedičních
systémů. Měly by kdykoliv
odpovídat
požadavkům
trhu a být schopné se jim
pružně přizpůsobit. Systémy jsou jednoduché a individuálně
rozšiřitelné
a lze je kdykoliv přizpůsobit zvyšujícím se rychlostem tiskových strojů nebo
rostoucímu objemu příloh
– takže garantují vysokou
bezpečnost investice. Jde-li o přidanou hodnotu novinových produktů, jsou
expediční systémy a další
zpracování jedním z centrálních aspektů. Expediční
systémy lze s ekonomickými investicemi cíleně využít jako centrum tvorby
přidané hodnoty. Na veletržním stánku se návštěvníci dozví, jak lze pomocí
strojů a zařízení od Müller
Martini získat nové zdroje
výnosů.

ß Nabízíme vám individuální provedení certifikace
dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C6000

VOLEJTE    s NAVÝTIVTE WWWKONICAMINOLTACZ

logií roste, potvrzuje i stoupající zájem o řešení Inca Onset,
kdy výrobce musel navýšit,
přesněji zdvojnásobit, výrobní
kapacity ve výrobním závodě
v Cambridge, aby naplnil termíny 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).

rend v oblasti velkoformátového tisku jde jasnou cestou. Zvyšuje se
razantně produktivita tiskových technologií a stejně tak
i samotná kvalita tisku. To pokrývá požadavky trhu na vysokou kvalitu, kterou jsou dnes
zadavatelé zvyklí dostávat
od konvenčních technologií,
a především na rychlost dodání
produktu, kdy termín do několika hodin není až tak neobvyklý. Není proto překvapením, že
se na trhu začínají prosazovat
tato vysoce produkční až industriální řešení. Ty přinášejí totiž obojí.

Druhé a třetí instalace?

Unikátní instalace v ČR
Instalace tiskového řešení Inca
Onset S20 proběhla i v České
republice, díky českému zastoupení společnosti Fujiﬁlm Europe GmbH. A to ve společnosti
Ferratt International, která zajišťuje produkci pro retailové společnosti. Jedná se tak především
o potisk POP/POS materiálů,
nicméně již zde byly potisknuty
dlaždičky i klasické dveře.
Vysoká produktivita, stabilita, spolehlivost zařízení a vysoká tisková kvalita převyšující využití daného produktu
patří mezi silná pozitiva. Filip
Červinka, jednatel společnosti,
k této instalaci dodává: „Výběr
tohoto řešení Inca Onset S20

Inca Onset S20 v provozu společnosti
Ferratt Intenational Czech.
Ukázka výsledného produktu v opravdu
velkém formátu.

s maximální dostupnou automatizací byl trefou do černého.
Zákazníci oceňují vysokou kvalitu tisku, což dnes vnímáme
jako silnou konkurenční výhodu. Pokud vezmu v potaz region 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 produktivitou tiskového řešení. Mnohdy
celková kapacita převyšuje
potřeby, a to jen z těchto důvodů. I zde technické parametry
stroje ohromují. Filip Červinka 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 vytisknout více jak 80 ha.“ A to je z pohledu komerční tiskárny přímo
obrovské číslo.

Zájem roste

Tento fakt potvrzuje trend
zmiňovaný výše. Proﬁtabilní
a ﬂexibilní 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 dokážou ocenit vysokou kvalitu
a produktivitu moderních tiskových velkoplošných technologií. A že ohromující produktivita není nenaplnitelná. Což
ukazuje i příklad české instalace ve společnosti Ferratt.

To, že investice do moderních
a velmi produkčních techno-

INZERCE

CHCETE SI POŘÍDIT NOVÝ PRODUKČNÍ STROJ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
A JEŠTĚ JSTE SE NEROZHODLI, KTERÁ NABÍDKA JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ?
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o rychlost tisku barevných i černobílých stran 60 A4/min. (34 A3/min.)
o gramáž papíru 64-300 g/m2 (i pro oboustranný tisk)
o kvalita tisku v rozlišení 1200 x 1200 dpi x 8 bit v kombinaci
se špičkovým tonerem Simitri HD
o 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.
Zákaznické centrum: 841 777 777 • pište: konicaminolta@konicaminolta.cz

-mk-
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Print media profile

Advertising price list
Inserted supplements – format 225 × 305 mm, w × h
Name
PV8
PV4
PVL

extent

Price

Company or product supplement

8 pages A4 (4/4) – V1 binding, 2 × clamp

3 400 EUR

Company or product supplement

4 pages A4 (4/4) – leaflet 2 × A4

1 900 EUR

Company or product sheet

2 pages A4 (4/4) – sheet A4

1 350 EUR

SPV

Special project

Special project general partner
Special project partner

3 000 EUR
1 000 EUR

PIV1
PIV2
PIV3
PIVPO

1/1 A4 in height

225 × 305 mm, w × h plus 3 mm left fall-out, up and down

1 500 EUR

1/2 A4 in width

195 × 120 mm, w × h on mirror

1 000 EUR

1/3 A4 in height

75 × 305 mm, w × h plus 3 mm left fall-out, up and down

Last cover

225 × 305 mm, w × h plus 3 mm left fall-out, up and down

450 EUR
1 900 EUR

Processed supplement is inserted to 1500 pcs print run which is sent by post. The price is calculated to 1 500 pcs
including print run including the text of the supplement, word wrapping, offset printing (glossy paper 115g/m2) and
binder processing.

All prices are without VAT. Other formats are possible.
Advertising: Arnošt Nečas, necas@grafie.cz, tel.: +420 222 714 580
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Print media profile

Advertising formats
• 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

EFI Colorproof XF
nová verze 3.1 - k dispozici
plně pro platformy Mac a PC

DuPont™ Cyrel®

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

Cyrel® FAST
Thermal Workﬂow

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

www.efi.cz
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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

TESTOVACÍ PŘÍLOHA
Certifikovaný digitální
nátisk
Autor: Jan Štor

Rychlejší zpracování
Cyrel® FAST workﬂow ušetří
až 75 % času standardní výroby.

1/1 A4
in height
PIV1

7 ⁄ 2007

1/3 A4
in height
PIV3

Digitální nátisk? Samozřejmě!

Menší ekologická stopa
Cyrel® FAST termální workﬂow zanechává nejmenší možnou ekologickou stopu.
Jednotky Cyrel® FAST 2000 TD zachytí více než 98 % emisí.
Nižší náklady
Cyrel® FAST termální workﬂow může pomoci ušetřit peníze a materiál,
snížit spotřebu desek až o 15 % oproti konvenčním metodám a snížit náklady
na zpracování a likvidaci odpadu, díky bezrozpouštědlovému procesu.

Dnes, ve světě tisku a předtiskové přípravy, je hlavním

Kvalita

pevným pilířem v celém procesu certifikovaný digitál-

Přesnost simulací se s každou novou verzí ripu zvyšuje,

ní nátisk. Dává totiž všem zúčastněným stranám jistotu

v současné době je co nejvyšší kvality simulace dosaho-

přesného barevného podání konkrétních dat tak, jak

váno pomocí barevných transformací s využitím Device-

budou vytisknuta na zvolené tiskové technologii. Hlavní

Linků a optimalizace.

výhody digitálního nátisku jsou: Rychlost, kvalita, cena,
stabilita a důvěryhodnost.

Cena
Nátiskové tiskárny všech výrobců mají velice příznivé
náklady na tisk. Plně pokrytá A3 strana vás na inkoustu

Vyšší výkon
Cyrel® FAST termální workﬂow zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje rychlejší
nastavení, vyšší rychlosti vyvolávání a delší životnost tiskové formy.

1. Nový simulační
proﬁl
ISO Coated v2 (ECI)
2. Certiﬁkovaný
digitální nátisk
v praxi

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

Cyrel® EASY FAST EFX

hlavních výrobců používají pro tisk pigmentové inkousty,
tím je zaručena vysoká stabilita barevnosti v čase. Výrob-

Použití:
• Flexibilní obaly
• Etikety
• Odnosné tašky
• Skládací krabice
• Obálky
• Nápojové kartony

ci uvádí desítky až stovky let.

Rychlost

Vektorové
obrazy

Text

Důvěryhodnost
Snad největší posun v chápání digitálního nátisku

Výkony počítačů jsou naprosto vyhovující i pro ta nejná-

zaznamenala právě důvěryhodnost. Možnost ověře-

ročnější nátisková data. Doba ripování a tisku A3 strany se

ní kvality digitálního nátisku pomocí tzv. certifikace.

pohybuje v rozmezí od 5 do 10 minut.

Bitmapové
obrazy

Layout
stránky

pokračování str. 2>

inzerce

Tiskový
stroj

DuPont ™ Cyrel® EASY FAST EFX jsou desky pro tepelné zpracování se zabudovanou technologií
ﬂat top dot, speciálně navržené pro nejvyšší kvalitu tisku polotónů, pérovek a plných ploch.

Dokument
PDF

Nátiskový
systém

Cyrel® EASY FAST EFX má hladký povrch, který je ideální pro micro-screening plných ploch
a možňuje výjimečně vysokou denzitu tisku plných ploch a nízký nárůst tiskových bodů.

Barevná
shoda

Pro více informací kontaktujte svého distributora Cyrel®:
PANFLEX, s.r.o. • Ve Velazu 277, 252 62 Statenice – Černý Vůl
Tel.: +420 220 190 050 • www.panﬂex.cz • obchod@panﬂex.cz

Výtisk

Digitální
nátisk

Schéma možnosti zpracování dat
pomocí digitálního nátisku.

DuPont™ a Cyrel® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti E.I. du Pont de Nemours GmbH nebo jejích přidružených společností.
© 2019 DuPont.
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TRENDY:

Labelexpo Europe 2019

Trend v nárůstu průmyslu výroby etiket potvrdil i veletrh Labelexpo Europe 2019.
Dlouhodobé sledování oboru etiket obohacené o aktuální postřehy z veletrhu Labelexpo
nám umožňuje načrtnout hlavní trendy, jimiž
se segment v současné době ubírá. Výroba
a spotřeba etiket pokračuje v růstu, což
vyplývá ze známého faktu, že obaly a etikety
prodávají zboží.
V technologiích se na veletrhu Labelexpo
vývoj projevil víc v jejich kombinacích a uchopení všech možností v konfiguracích. Výrobci
předvedli ve svých expozicích úplný průřez
svojí nabídkou strojů, technologií a materiálů.

1/2 A4
na šířku
PIV2

Konvergence klasiky, digitálu i hybridu
Dříve zřetelné hranice mezi klasickými, hybridními a digitálními stroji se stírají. Hybridní je
nebo může být jakákoli konfigurace, pokud si
ji zákazník přeje. Flexotiskové linky jsou doplněny inkjetovými nebo tonerovými tiskovými
jednotkami a digitální stroje mají flexotiskové
moduly. Do konfigurací mohou být in-line
zapojeny jednotky a moduly zušlechťovací-

ho a dokončujícího zpracování. Při saturaci
nabídky v tiskových strojích se portfolio nabízených technologií pro výrobu etiket posouvá
do oblasti finishingových a dokončujících
zařízení. Stroje a technologie na výrobu etiket
jsou součástí digitální transformace celého
odvětví tisku a packagingu.
Určitý trend v posunu technologií uvnitř
segmentu tisku etiket naznačuje také fakt,
že z veletržní přehlídky vymizely flexotiskové stroje s centrálním cylindrem. Zatímco
například v roce 2015 vystavila společnost
Soma Engineering tiskový stroj Optima, o dva
roky později měla už jenom informační stánek
a letos v seznamu vystavovatelů chyběla.
Nicméně zákazníci z Česka a zástupci českých distributorských firem se na Labelexpu
stali nepřehlédnutelnou součástí veletržního hemžení. Mnohem častěji než na stejné
výstavě v letech 2015 a 2017 byla v expozicích
i v prostorech u stánků a v hloučcích návštěvníků slyšet čeština.

Last
cover
PIVPO

© 2019 Miraclon. Flexcel is a trademark of Miraclon. The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
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Kvalitní tisk etiket včetně zušlechtění je dnes
samozřejmostí.

INZERCE

Drive pressroom efficiencies.
Deliver both gold standard print quality and compelling
production efficiency with the FLEXCEL NX System.
Unparalleled consistency | Fastest imaging | Simple plate portfolio
WWW.MIRACLON.COM/GO/FLEXCELNX
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Print media profile

Special advertising
Code: DESK

Folder or envelope to which NGP is
inserted is a very interesting type of
advertising. Clients present themsel-

ves on two pages of A4 format and
all readers are addressed by such
a non-traditional type of advertising.
Suitable for product or company pre-

sentation. Our publishing house will
provide you with detailed information on making a graphic design.

with high degree of clients‘ reactions, similar to direct mail communication. Maximum size of a glued
card or a sample is 150 × 210 mm
(h × w).

Our publishing house will provide
further information for you including for the graphical layout processing and successful sticking implementation.

Code: PPON

NGP cover or NGP inserted supplements are a prestigious matter with
high effect. This presentation offers four colour pages of A3+ or A4+
where the current NGP issue or an
inserted thematic or test supplement
is. The first page is processed in the
NGP graphic design or as the first
page of an inserted supplement and
other pages can contain a targeted or
company presentation..

Code: VLEP, PP

Sticking cards, CD or advertising
samples are nowadays one of the
most effective types of presentation

11
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Special advertising and supplements
Code: PI11

A double-page spread of the A3 format which enables a presentation of
a solution or problem in a clear and
well-arranged form in the size of
a leaflet. For this reason it provides
both the space for schemes or graphs and for product or efficiency parameters of a certain solution. A successive component is a multimedia
PDF which is an upgrade of the printed version and thanks to current
possibilities it can provide a more
detailed extension of information
and data at certain parts of a poster
printed version. For instance, concerning a description of a printer, in
PDF version it is possible to run a video, e.g. with feeding paper in the
machine, or while calculating expenses for a printed product input,
the PDF form will offer an automatic calculator of production costs of
a certain product displayed on the
mentioned machine.
We offer the multimedia PDF as
an upgrade of the implemented double-page spread for the price listed
in the current price list..

Code: PI3PERF

New options are brought by the
new perforated area for product or
service promotion or invitations to

various professional meetings. It is
possible to place a personalized voucher as a unique code with a clear
identification of the deliverer on
this area of the size of 91.2 × 446 mm
of height. Because of the perforation
the voucher or the whole area are easily separable from the newspaper
contents. This type of presentation
can obviously be used on previously
defined target groups from one respondent to the whole load of a specific issue. Another possibility of the
unique code usage is the connection
to on-line registration through web
interface.

Code: PPON

Company supplements of both
kinds survey the activity of a certain company in the graphic field.
They describe both company philosophy or human background, and
mainly particular products significant for the graphic and print reproduction field. This information
is often accompanied by interviews
with company representatives or
a chosen customer who is successfully engaged in using a certain
technology. Some applications and
ways of setting product are stressed
to make their operation and quality
optimal. Financial analysis or busi-

ness opportunities definitions can
be found there.
Company supplement is an integral part of NGP, it is printed in
the newspapers design and format
(A3+), in 4/4 colouring, on LWC paper. In the place of „eyelet” there is
a company logotype and the company name. The supplement is issued in 8 page (PN8) or 6 page extent
(PN6) and it is placed as the second
part of the newspapers.

Code: FPL

Company or more often product
sheet is a short version of a company supplement which surveys one
product or one range of technologies in limited area. It is intended
for targeted marketing of a certain
product or service whose parameters, advantages, quality and obviously putting into practice are described better and in details.
This sheet is also an integral
part of NGP, printed in NGP design
and format (A3+), in 4/4 colouring
on LWC paper. In the place of “eyelet” there is the company logotype
and name. The sheet is issued in 2
pages extent and is placed into the
middle of the second press part
(mostly as pages 9 and 10).

PI3PERF

PI11
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Company supplement – inserted
Code: PV8/PV4

nology quality as well as the support
quality and the supplier‘s service. By
means of the company supplement
the company prestige is increasing,
closer contacts with customers are
established and the sale of described
products is supported. This company supplement is inserted into NGP
and it is printed in „Special project”
design of A4+ format, 4/4 colouring
on glossy paper (with V1 binding at

PV8 type) on sheet offset. In the place of „eyelet” there is the company
logotype and name. The supplement
is issued in 8 page (PV8) or 6 page extent (PV4). It is possible to order even
an additional cost which afterwards
serves for other marketing purposes
of a company, e.g. exhibitions or direct mail (it is not included in price).

Code: PVL

obviously putting into practice are
described better and in details.
This sheet is inserted into NGP
and it is printed in „Special project”
design of A4+ format, 4/4 colouring
on glossy paper on sheet offset. In
the place of „eyelet” there is the company logotype and name. The sheet

is issued in 2 page extent. It is possible to order even an additional cost
which afterwards serves for other
marketing purposes of a company,
e.g. exhibitions or direct mail (it is
not included in price).

Inserted company supplements on
glossy paper by their contents copy
the newspapers company supplements. The aim of this supplement
is to introduce a certain company as
an erudite partner who does not offer
only products to their customer but
coherent solutions which will bring
back the client‘s invested money and
which will guarantee their own tech-

Inserted, company or more often
product sheet printed on glossy paper by its content copy the newspapers company sheet. It is therefore
intended for targeted marketing of
a certain product or a service whose
parameters, advantages, quality and

Format: 225 × 305 mm, w × h
Paper: glossy paper 115 g/m2
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Special supplement – inserted
Code: SPV

Special inserted supplement or in
other words research project shows
by its name that this is an exceptional publisher‘s act, very often technically and content demanding, with
a several weeks or months preparation. The special supplement realizes
demanding DTP, prepress or print
products tests. An interesting topic
is chosen and it is processed into
a series of tests to their evaluation.
Typical and already realized topics
are the following supplements: Printing screens on CTP facilities and
their influence on colouring, Ways of
focusing of professional digital cameras lenses and their influence on
the picture, Flex print and its typical
products with practical demonstrations, or Laser print and its comparison with offset. The special supplement is financed with the help of
the so-called partnership where the
concerned companies present their
willingness to test their products
and technologies, look for their best
parameters and ways of use and by
this to contribute to the customer
support and broaden his knowledge
of the problems and ways of using
the tested technology. This special
supplement is inserted to NGP and
it is printed in its own design of A4+
format, in 4/4 colouring on glossy paper, completed with test print sheets
or with pasting essential products
samples. The supplement is issued
in 8 to 16 page extent. Each partner
gains several tens of this demanding
supplement for their free use.

Format: 225 × 305 mm, w × h
Paper: glossy paper 115 g/m2
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Example of a research
1. Aim

Finding out the requirement for poster printing by the number of printed pieces and material used.

2. Setting the communication form

ODPOVĚZ A VYHRAJ

PLAKÁT?

Front page tip-in
Noviny pro grafický průmysl.

iPad

Více na

www.novinygp.cz/soutez
Partneři výzkumu:

3. Target groups
Selection.

Print service
providers

Print service
customers

4. Data collection

Web form,
www.novinygp.cz/research.

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

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

ODESLAT

5. Data extraction
Chart (*.xls).

6. Research evaluation
Overview.

58 %

poskytovatelů tiskových služeb je ochotno realizovat produkci plakátu již v řádu kusů.

36 %

nad 160 gr/m2

64 %

do 160 gr/m

57 %
2

matná

43 %
lesklá
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Dynamic advertising order
Aim

Addressing different target groups according to a product setting in one NGP issue by one advertising format in various
versions.

Target groups
Target groups setting.

Print service
providers

Print service
customers

Advertising
Rafter form.

www.eizo.cz

ENJOY

WORK
BETTER

4K

Offset and digital print houses
– 690 contacts

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

Advertising agencies
and graphic studios – 320 contacts
www.eizo.cz

LCD monitory řady ColorEdge s integrovaným korekčním / kalibračním senzorem.

Price

Price calculation for one advertising format in two versions for chosen target groups in one NGP issue.

690 + 320 = 1010 addressed contacts
Dynamic advertising price list.

Dynamic space advertising
Name
DPIPT
DPI1
DPI2
DPI3S

Price/number of pieces
size in mm (w × h)

101–500

501–1000

nad 1001

200 EUR

400 EUR

600 EUR

1000 EUR

284 × 446

800 EUR

1000 EUR

1200 EUR

2400 EUR

284 × 220,5

400 EUR

600 EUR

800 EUR

1400 EUR

284 × 148

300 EUR

500 EUR

700 EUR

1100 EUR

Front page rafter

284 × 76

1/1 A3
1/2 A3 in width
1/3 A3 in width

Up 100
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Reference
EPSON (Product supplement)

Epson company is a world-leading producer of innovative imaging product
and its portfolio ranges from ink printers and 3LCD projectors to sensors
and micro devices. The aim of the company is overcome customer expectations by high-quality products that use compact, economical and highly
effective technologies which are appreciated not only by home users but
also company, business and industry customers. Current printing solutions
were introduced in the product supplement of Noviny pro grafický průmysl,
issue NGP no. 19/2014.

Konica Minolta (Product supplement) + Envelop

Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o. is part of world-wide
network, satisfies needs emerging from the Czech market. Current product
portfolio and printing solutions were introduced in the product supplement
of Noviny pro grafický průmysl, issue NGP no. 17/2015.
A significant marketing tool was the realization of envelope with special
effects printed on Konica Minolta solutions in NGP no. 15/2017 which served
as an invitation to Polygraphic PitStop event.

H.R.G.

H.R.G. is an offset and digital printer that has a vision and is one of the top
printing provider in the Czech Republic. H.R.G. it sells not only a printed sheet,
but a smelling and beautiful print in various forms: a book, a magazine, a calendar, a poster or a cover. Within the campaign for existing and new customers, the H.R.G. special cover of NGP No. 17/2019, where she used the possibility to direct individual content according to the needs of a particular client.

X-RITE (Educative poster)

X-Rite Inc. was founded in 1958 and is the world leader in the area of colour
trends. X-Rite offers complete services and solutions for producers and suppliers for whom colourfulness of their visual communication is important. In
cooperation with the publisher of NGP an educative poster in the form of
a puzzle was created and distributed within NGP no. 18/2015.

EIZO (Product supplement + Educative leaflets)

EIZO Europe GmbH was established in 2012 and is a filial company of EIZO
Corporation, the world-wide Japanese leader in production of top-class imaging devices. EIZO Europe GmbH provides within production of EIZO visual
display units all distribution and marketing activities in Europe.
EIZO and the NGP publisher realized educative leaflets in NGP No. 13 and
17/2015 within distribution of NGP. Another successful realization was the
EIZO Product supplement in NGP No. 16/2016 which clearly defines targeting individual product ranges, and it is a great helping tool while choosing
a suitable computer screen. A non-traditional educational puzzle in an extended format for introducing EIZO ColorNavigator 7 software, was part of
NGP No. 4/2019.

Print media profile

Print media profile

Reference
Heidelberg (Front-cover tapes)

Heidelberg machines have always belonged to the absolute elite in world
markets, mostly due to perfect manufacturing and technical innovations
that altogether with perfect service background bring high productivity
and reliability to customers. Special front-cover tapes within the finishing
devices campaign were realized in NGP no. 13, 15, 16/2015. and no. 3/2016.

KBA (Product double-page + advertising)

Koenig & Bauer AG is a German multinational concern, the second largest
producer of printing devices in the world. The product double-page in NGP
no. 7/2013 was realized by KBA while introducing the new digital printing
device RotaJET 76 that was first presented at drupa 2012.
Advertising campaign in 2017 went along the lines of graphic designs adjusted to size and possibilities of KBA printing machines (format 599 × 220 mm,
w × h).

TECNAU/XERTEC (Product double-page)

XERTEC a. s. was founded in 1991. The mission of this genuine Czech company is providing solutions in the area of office technique and technologies for
processing documents and correspondence. Since 2019, XERTEC as is a partner of TECNAU, which offers TECNAU technology for finishing book processing. TECNAU Libra One solution was introduced in NGP Issue No. 16/2019,
which focused on automating finishing processes in book manufacturing.

Copy General/HP (Product double-page)

Copy General is the exclusive partner for HP PageWide XL technologies in
the Czech and Slovak Republic and the approved HP partner for large-format HP DesignJet plotters.
Product double-page for HP PageWide XL printing solutions was realized
in NGP no. 15/2017 focusing on print applications both from the project offices area, and polygraphy, mostly on personalized posters printing.

HP (Product supplement)

Special product supplement about the PageWide technology designated
mainly for regular office print. Realized for markets in the Czech and Slovak Republic, Poland and Hungary. The product supplement was distributed
to HP partners in specific countries in specific language mutations. Chosen
articles were varied according to the needs of specific markets and customs.
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Reference
02 (Printed direct mail)

We realized a printed personalized direct mail for Economia publishing house (O2 client) which was distributed within regular distribution of Hospodářské noviny (Economic Newspaper) from Economia portfolio.
The direct mail consisted of:
• personalized letter
• personalized cover
• issue of Hospodářské noviny (Economic Newspaper)

Hospodářské noviny (KPMG cover)

Addressing chosen clients with the international KPMG company’s offer.
The consignment consisted of:
• folder with KPMG cover
• issue of Hospodářské noviny (Economic newspaper)

Hospodářské noviny (Supplement)

Realization of Hospodářské noviny supplement reprint dedicated to the
International Documentary Film Festival Ji.hlava 2016.
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Facebook @novinygp
Noviny pro grafický průmysl has
had its own Facebook profile since
February 2017 which you can find
as Noviny pro grafický průmysl
or @novinygp. After approximate
half-year operation of the Facebook

profile we managed to gain more
than 500 regular fans and there are
more to go. Our posts are usually
viewed 3 000 to 6 500 times.
The aim of the NGP Facebook profile
is to address a wider group of audi-

ence who prefer the Facebook online
world. We would like to create an
online specialized community.

With NGP facebook fans we share
polygraphic observations and news
which cannot be included in printed
NGP. Besides, we publish even more
interesting photographies, videos
and links from various specialized
trade fairs, exhibitions and other
events, from editorial work and
current specialized events.
Our fans also appreciate our series
„How to” focused on specialized

topics. This concept of sharing information has become very popular,
and the NGP Facebook fans share
individual episodes and comment
on them. Besides, we are trying to
share various competitions (our
own or partners) where they can
participate.
The NGP Facebook profile has been
developing and offering wide possibilities of sharing information with

a slightly different group of readers
who react promptly. It is a suitable
place for communication, sharing
experience, opinions and observations not only from the polygraphic
field. We will be happy if you join us
and LIKE our profile.
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www.grafie.cz
home page grafie.cz

Target groups
Contents

Number of copies
Issue overview 2021

Contact

Subscription 2021
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Partners of Noviny pro grafický průmysl:

6

ročník setkání vydavatelů
s výrobcem knih

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

digital printing
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Time schedule of NGP 2021 issues
Number

Date of
issue

Closure of
advertising

Topic

Comment

1

21. 01. 2021

12. 01. 2021

Sheet offset printing

Start of the project
„Flexographic printing“

2

04. 02. 2021

26. 01. 2021

3

18. 02. 2021

09. 02. 2021

Computer to Plate

Start of the project
„MIS/ERP“

4

04. 03. 2021

23. 02. 2021

Sheet digital printing

5

18. 03. 2021

09. 03. 2021

6

01. 04. 2021

23. 03. 2021

7

15. 04. 2021

06. 04. 2021

8

29. 04. 2021

20. 04. 2021

9

13. 05. 2021

04. 05. 2021

10

27. 05. 2021

18. 05. 2021

11

10. 06. 2021

01. 06. 2021

12

24. 06. 2021

15. 06. 2021

13

22. 07. 2021

13. 07. 2021

14

26. 08. 2021

17. 08. 2021

15

09. 09. 2021

31. 08. 2021

16

23. 09. 2021

14. 09. 2021

17

07. 10. 2021

27. 09. 2021

18

21. 10. 2021

12. 10. 2021

19

04. 11. 2021

26. 10. 2021

20

18. 11. 2021

09. 11. 2021

21

02. 12. 2021

23. 11. 2021

22

16. 12. 2021

07. 12. 2021

Start of the project
„Printing plates/Printing inks“

Flexographic printing

Start of the project
„Labels/Packaging“
Management Information System/
Enterprise Resource Planning

Printing plates/Printing inks

Cardboard production

Labels/Packaging
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