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warsztaty
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reklama
Program warsztatów

Kraków 8 i 9 kwietnia 2010

8 kwiecieñ 2010r.

Dzieñ 1
Program zdobienia tkanin
SICO Screen Inks
Farby do druku na tkaninach: farby wodne, plastizolowe i rozpuszczalnikowe.
Druk bezpoœredni i druk transferowy – oferta, technologia, nowoœci, trendy.
Mac Dermid Autotype
Przygotowalnia w drukarni tkaninowej – produkty, technologie, ekologia i bezpieczeñstwo.
Poli – Tape
Folie do termotransferu – mo¿liwoœci drzemi¹ce w tej technice. Prezentacja oferty oraz
produktów specjalnych.
Druk UV
SICO Screen Inks
Farby do druku UV – tradycyjny druk UV, druk CD, farby do termoformowania.
Mac Dermid Autotype
Przygotowalnia w drukarni UV oraz w zak³adach uszlachetniania druku.

9 kwiecieñ 2010r.

Dzieñ 2
Jak uzyskaæ „wiêcej” w druku solventowym
Triangle
Dobry atrament, doskona³e efekty – prezentacja oferty atramentów i laminatów.
Poli-Tape/Kemica
Kreatywne pod³o¿a do druku solventowego – prezentacja folii termotransferowych
do druku, prezentacja tapet, folii adhezyjnych oraz wysokiej jakoœci folii do druku.
JM Textile
Tkanina w druku solventowym – prezentacja nowoœci, trendów, aktualnej oferty.
SICO Polska
Tips&tricks – czyli jak sprawiæ, ¿eby maszyna „polubi³a” operatora – jak w³aœciwie dbaæ
o ploter do druku solventowego i sublimacyjnego, na co zwracaæ uwagê podczas
u¿ytkowania, jak przeprowadzaæ podstawowe czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ plotera.
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Sensient
Technologia procesów sublimacji, prezentacja oferty, nowoœci, trendów.
Cham Papers
Papiery do sublimacji, papiery w druku solventowym i UV – prezentacja oferty.
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Prezentacja specjalna

Zakopane

„Revolutionising your print business”- prezentacja przygotowana wspólnie z PSSiDC.

W tym roku prezentacje dla Pañstwa przygotowali (w kolejnoœci prezentacji):
Gilbert i Steve Van Vaerenbergh
David Parker
Judith Lenz
Chris Smith
Matej Ritonja
Heinz-Josef Kremer
B³a¿ej Winnicki, Piotr Klamecki
Jeff Mills
Gerhard Urlaub

Sico Screen Inks BELGIA
MacDermid Autotype WIELKA BRYTANIA
Poli - Tape/Kemica NIEMCY
Fespa WIELKA BRYTANIA
INX Digital EMEA W£OCHY
Junkers & Muellers NIEMCY
Sico Polska POLSKA
Sensient SZWAJCARIA
Cham - Tenero Paper Mills SZWAJCARIA

Warsztaty zaczynaj¹ siê o godzinie 10.00. Oko³o godziny 13.00 zapraszamy
na ciep³y poczêstunek. Przewidywana godzina zakoñczenia - 16.00.

Warsztaty odbêd¹ siê 8 i 9 kwietnia 2010 r.
w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym „Witek” w Krakowie
Zapewniamy: poczêstunek w przerwie, materia³y szkoleniowe oraz mi³¹ atmosferê.
Prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego i przes³anie go faxem
na numer 12/644 77 70 lub e-mailem na adres: krakow@sico.pl
w terminie do 7 kwietnia 2010 r.
Zapraszamy pó³ godziny wczeœniej na kawê i herbatê.
Zaproszenie wa¿ne dla dwóch osób.
Dodatkowe informacje: SICO POLSKA SP. Z O.O.
o/Kraków, tel.: 12/644 77 70 oraz na www.sico.pl

Dla uczestników jak zawsze przygotowaliœmy dodatkowe atrakcje, m.in. prezentacjê
plotera solventowego przygotowan¹ przez firmê Polkos, prezentacjê systemów
wystawienniczych, pokaz termotransferu.
Dla wszystkich zainteresowanych przygotujemy certyfikaty potwierdzaj¹ce uczestnictwo
w szkoleniu.

www.SICO.pl

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
PROSIMY O ZAKREŒLENIE WARSZTATÓW, W KTÓRYCH CHC¥ PAÑSTWO WZI¥Æ UDZIA£

dzieñ pierwszy 8 kwietnia 2010
dzieñ drugi 9 kwietnia 2010
FIRMA (piecz¹tka firmowa lub dane firmy)

Dane osobowe (imiê, nazwisko, stanowisko)

Kontakt (telefon, e-mail)

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez SICO POLSKA Sp. z o.o.
w Warszawie. Udostêpnione dane bêd¹ przetwarzane dla celów zwi¹zanych z organizacj¹
imprez organizowanych przez SICO POLSKA Sp. z o.o.

...................................
Podpis
Zg³oszenia i dodatkowe informacje: 12/6447770, krakow@sico.pl, www.SICO.pl
Prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego i przes³anie go w terminie
do 7 kwietnia 2010 r.

