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Z∏oty Inicja∏
nagroda Sekcji Poligrafów SIMP

Misjà tego indywidualnego wyró˝nienia jest:
■

uhonorowanie wybitnych osobowoÊci
polskiej i zagranicznej poligrafii,
oraz postaci zas∏u˝onych
dla rozwoju sektora poligraficznego,

■

medialna prezentacja liderów Czarnej Sztuki,
których dokonania wykraczajà poza obszar
poligrafii rozumianej wy∏àcznie
w kategoriach gospodarczych,

■

upowszechnianie zachowaƒ innowacyjnych
oraz promocja poligrafii jako innowacyjnego
sektora polskiej gospodarki.

Bogdan Wyrzykowski
Przewodniczàcy Kapitu∏y
Nagrody Z∏oty Inicja∏

Czarny Pelikan
nagroda OÊrodka Badaƒ i Analiz SIMP

dla Innowatorów, Twórców i Odkrywców
nowych dróg wspó∏pracy
Êrodowisk naukowych i gospodarczych

OÂRODEK BADA¡
i ANALIZ SIMP
Nasz Zespó∏ tworzy grupa ekspertów z zakresu ekonomii,
zarzàdzania, poligrafii, specjalistycznych dziedzin
politechnicznych oraz prawa i nauk przyrodniczych.
Atutem OÊrodka Badaƒ i Analiz SIMP
jest codzienny kontakt z przedsi´biorcami
i mened˝erami oparty przede wszystkim o:
n

opiniowanie wniosków o:
udzielanie kredytów technologicznych,
innowacyjnoÊci wyrobów
lub nowych technologii

n

wykonywanie wycen maszyn i urzàdzeƒ
poligraficznych

n

wykonywanie wycen maszyn i urzàdzeƒ
wszystkich bran˝

n

ekspertyzy, audyty i wyceny przedsi´biorstw

n

doradztwo techniczne i organizacyjne

n

badania i analizy rynkowe

n

organizacj´ krajowych i mi´dzynarodowych
konferencji naukowych i technicznych

n

wyceniamy maszyny i urzàdzenia
do transakcji lesingowych

Wyceny i ekspertyzy wykonujemy na terenie ca∏ej
Polski oraz Unii Europejskiej.
n
n
n
n
n

maszyny i technologie poligraficzne (217)
wycena maszyn i urzàdzeƒ (830)
eksploatacja i remonty maszyn (107)
marketing i zarzàdzanie w przemyÊle (120)
rzecznik ds. innowacji (105)
OÊrodek Badaƒ i Analiz SIMP
PROMOCJA XXI Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 232A
02-495 Warszawa
tel: 514 090 056, 601 214 960
tel./faks 22 867 17 84
e-mail: obia@elpis.pl

www.obia.elpis.pl

Program Konferencji
Uczestnicy Konferencji b´dà goÊçmi Zamku Kliczków
www.kliczkow.com.pl

15 listopada 2011
15 listopada 2011
wtorek

18.00
salonik

Posiedzenie Rady Naukowej
MKP
z udzia∏em Partnerów,
Sponsorów
i Patronów Medialnych

20.00
sala myÊliwska

kolacja

Program Konferencji
16 listopada 2011
Êroda
8.00–11.50

Rejestracja uczestników

12.00

Otwarcie Konferencji

sala dworska

12.30–15.00

SESJA I
Panel tematyczny

Wp∏yw mediów elektronicznych i nowych
noÊników informacji na sektor poligraficzny
moderator
– prof. dr hab. in˝. W∏odzimierz Gogo∏ek
●

Ewolucja druku – media on-line
prof. dr hab. in˝. W∏odzimierz Gogo∏ek

●

Informacje, opinie, rozrywka
i reklama b´dà zawsze poszukiwane,
równie˝ w przysz∏oÊci,
w formie wydruku na papierze
mgr Josef Aummiller

●

Rozwój przemys∏u poligraficznego
w Czechach w latach 1989–2010
dr in˝. Jiﬁí Hejduk
prof. dr Marie Kaplanová

●

Druk cyfrowy ewolucja
czy rewolucja?
dr in˝. Przemys∏aw Ró˝ewski
Tomasz Pucha∏a
prof. dr hab. in˝. Oleg Zaikin

16 listopada 2011

ok. 13.30

kawa/herbata

15.00–15.30

czas do dyspozycji uczestników
– mo˝liwoÊç zakwaterowania

15.30

obiad

sale restauracyjne

16.30–19.00

SESJA II
Panel tematyczny

Transformacja sektora poligraficznego
w latach 1989–2010 w Polsce, Czechach,
Niemczech i na Ukrainie
moderator – dr hab. in˝. Jerzy Petriaszwili
●

Transformacja polskiej poligrafii
w latach 1989–2011
Bernard Jóêwiak

●

Zmiany w systemie kszta∏cenia
na poziomie wy˝szym w zakresie
technik drukarskich w Niemczech
prof. dr Frank H. Roch

●

Stan i perspektywy rozwoju bran˝y
poligraficznej Ukrainy
Ksztalcenie fachowców dla poligrafii
prof. dr hab. in˝. Bohdan Durnyak
doc. dr in˝. Yaroslav Uhryn

19.30

kolacja

Program Konferencji
17 listopada 2011
czwartek
6.00

Êniadanie

sale restauracyjne

7.00

wyjazd do Drezna, Chemnitz

9.00–19.00
Wizyta Studyjna w innowacyjnych
przedsi´biorstwach poligraficznych
Saksonii

– Die Medien AG z siedzibà w Dreênie nie
jest jedynie nowoczesnà drukarnià, ale bardzo dynamicznie
rozwijajàcym si´ przedsi´biorstwem oferujàcym us∏ugi
w zakresie komunikacji i marketingu.
Kompleksowe portfolio us∏ug poligraficznych oferuje
w oparciu o druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy i operacje introligatorskie, us∏ugi w zakresie kreacji graficznej,
marketingu bezpoÊredniego oraz crossmmediów i realizacji
kampanii reklamowych. Wa˝nym elementem strategii SDV
jest rozwój w∏asnego oprogramowania m.in. do wsparcia
sprzeda˝y on-line.
WÊród klientów firmy jest wiele wa˝nych i znanych koncernów z wielu bran˝.
SDV to przedsi´biorstwo realizujàce bardzo inspirujàce
strategie i posiadajàce niebanalny plan rozwoju.

17 listopada 2011
FreiePresse

– Centrum Druku „Freie Presse”
Drukarnia powsta∏a w 1993 roku na obrze˝ach Chemnitz.
W 2001 r. Centrum Druku (powierzchnia 37 000 m2) zosta∏o
powi´kszone i w przeciàgu czterech lat zosta∏ wdro˝ony projekt ca∏kowitej wymiany infrastruktury technicznej. W latach
2006–2008 zosta∏a zmieniona przestrzeƒ spedycyjna, wymieniono CTP, a 4 maszyny rotacyjne Uniman (4/2) zastàpiono
trzema maszynami typu Colorman (6/2).
W drukarni pracuje 125 osób, które w trakcie trzech
zmian wydajà w∏asny regionalny dziennik „Freie Presse”
o ca∏kowitym nak∏adzie 300 000 egz.
Dziennik sk∏ada si´ z 19 mutacji (od 8 000 do 60 000 egz).
W dalszej kolejnoúci drukowane sà: dodatki, magazyny,
gazeta weekendowa, gazeta og∏oszeniowa (dla klienta zewn´trznego) o ∏àcznym tygodniowym nak∏adzie ponad 1 miliona egz.
Dzienne drukarnia zu˝ywa ok. 75 ton papieru (papier standardowy i ulepszony papier gazetowy) oraz naÊwietla ok.
3000 p∏yt z ró˝nà dok∏adnoÊcià rastra do 60 L/cm.

kolacja

19.30

20.30
sala teatralna

wr´czenie nagród:
„Z∏oty Inicja∏”
– Nagroda Sekcji Poligrafów SIMP
„Czarny Pelikan”
– Nagroda OÊrodka Badaƒ i Analiz SIMP
wr´czenie:
– Legitymacji Cz∏onkowskich SIMP
wr´czenie:
– Tytu∏u Mecenasa M∏odych Poligrafów
wr´czenie dyplomów:
– Asystentów Rzeczoznawców

Program Konferencji
18 listopada 2011
piàtek

7.00

Êniadanie

sale restauracyjne

9.00–11.00

SESJA III

moderator – dr in˝. Janusz Cymanek

●

Kapita∏ spo∏eczny i innowacyjnoÊç
w przedsi´biorstwach bran˝y
poligraficznej na tle przedsi´biorstw
pozosta∏ych sekcji gospodarki
dr Aleksander ˚o∏nierski

●

Zarzàdzanie strukturami
handlowymi w drukarni
w zmiennym otoczeniu
Dariusz Szymendera

●

LotoTec® zmienia proces druku
offsetowego.
Stabilny proces produkcyjny
drukowania i doskona∏a jakoÊç
druku
Martin Drescher, Achim Siebert

18 listopada 2011

11.00

kawa/herbata
czas do dyspozycji uczestników
(mo˝liwoÊç wykwaterowania)

11.30–13.00

SESJA IV

moderator – dr in˝. Stefan Jakucewicz

Debata:
Determinanty rozwoju sektora
poligraficznego na lata 2012–2020

13.30
Wst´pne podsumowanie efektów
Debaty przez przedstawicieli
Rady Naukowej MKP

14.00–15.00 zakoƒczenie konferencji – obiad
sale restauracyjne

Sekcja Poligrafów SIMP
tel. 48 (52) 354 27 00

Infornmacje dla uczestników Konferencji

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Koordynator Konferencji

Wies∏aw Cetera

tel. kom. 514 09 00 56

Kontakt z hotelem

W∏odzimierz Merc

tel. kom. 601 21 49 60

Kontakty z goÊçmi z zagranicy

Wieƒczys∏aw Otto

tel. kom. 798 91 36 91

Podró˝ studyjna do Chemnitz

Andrzej Jab∏oƒski

tel. kom. 661 95 04 33

Podró˝ studyjna do Drezna

Tomasz Pawlicki

tel. kom. 602 72 03 08

T∏umaczenia

Micha∏ Jakubowski

tel. kom. 501 53 16 91

Recepcja Konferencji

Anna Sitnik
Anna Rejak

tel. kom. 509 71 66 52
tel. kom. 664 30 86 79

Podczas pobytu w Zamku Kliczków uczestnicy
Konferencji majà do dyspozycji bezp∏atny basen
i saun´ oraz mogà korzystaç z zabiegów w SPA
z 10% zni˝kà.

