Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o. i partnerzy:
Agfa Graphics, Alstor (Eizo), Digiprint, Epson, Frogimus, X-Rite
mają zaszczyt zaprosić Państwa na VII Konferencję z cyklu Akademia Zarządzania Barwą

„Color Management – od wiedzy do praktyki”

30 października 2013 r.
Sala Warszawa 1 w Centrum Konferencyjnym Mercedes Benz Polska przy ul. Gottlieba
Daimlera 1 w Warszawie
Program konferencji:
9.00 – 9.45
9.45 – 10.00

Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie konferencji

10.00 – 12.00

sesja I
Jak uzyskać tę samą barwę na różnych podłożach w różnych technikach druku
PantoneLive dla cyfrowych technik druku
Małgorzata Lososová Ungrádová, Sales Manager, Distributors and Dealers Coordination,
X-Rite Inc.
Nowe monitory graficzne EIZO z serii ColorEdge – systematyka i ich przeznaczenie
Paweł Waszniewski, Product Manager, Alstor
Offset kontra cyfra – porównanie możliwości reprodukcji barw
Maciej Baur, Product Manager, Agfa Graphics

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 14.20

sesja II
Rewolucja w systemach proofingu dla branży opakowaniowej – GMG Open Color
Łukasz Szymański, przedstawiciel ds. produktów firmy Esko i GMG, Digiprint
Nowości w systemach proofingowych i produkcyjnych inkjet firmy Epson
Marek Janowski, Product Manager, Epson Europe
Jak zwiększyć konkurencyjność drukarni dzięki zarządzaniu barwą
Danuta Tyrowicz, właścicielka firmy Frogimus

14.20 – 14.30

Przerwa

14.30 – 15.30

sesja III – spotkania warsztatowe w grupach, każdy warsztat po 20 minut
1. Prowadzenie – Małgorzata Lososová Ungrádová
- praca ze spektrofotometrem eXact
- programy do kontroli pomiaru barwy Color iQC Print
- projekt ogólnodostępnych cyfrowych wzorników PantoneLive
2. Prowadzenie – Łukasz Szymański
- proofing trzech projektów opakowań przy wykorzystaniu drukarki Epson 4900 oraz
spektrofotometru X-Rite i1 Pro; projekt, pomiar danych spektralnych, sporządzenie proofa
3. Zapytaj eksperta: indywidualne porady i konsultacje.
Konsultują: Danuta Tyrowicz, Maciej Baur, Marek Janowski, Paweł Waszniewski

15.30
15.30 – 16.30

Zakończenie konferencji
Lunch

PROSIMY O POTWIERDZENIE SWOJEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI DO DNIA 23
PAŹDZIERNIKA 2013
pod adresem e-mailowym biuro@swiatdruku.eu lub telefonicznie 42 6871292, 42
6887949.
W przypadku niemożności osobistego udziału w konferencji istnieje możliwość
przekazania niniejszego zaproszenia innej osobie reprezentującej Państwa firmę, która
będzie mogła uczestniczyć w konferencji,
i zgłoszenia nam jej imienia i nazwiska.
Uczestników konferencji prosimy o zabranie ze sobą wydrukowanego ZAPROSZENIA,
które będzie honorowane podczas rejestracji uczestników przed salą konferencyjną.
Własne bilety wizytowe, które uczestnicy konferencji pozostawią podczas rejestracji,
wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: 42 6871292, 42 6887949,
biuro@swiatdruku.eu. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie konferencji.

Informacje dot. dojazdu do Centrum Konferencyjnym Mercedes Benz Polska
Miejsce naszego spotkania to:
Centrum Mercedes Benz
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1
UWAGA!!! Bezpłatny parking (o ograniczonej liczbie miejsc postojowych).
Wjeżdżając samochodem na teren parkingu przed Centrum Mercedes Benz, należy pobrać bilet parkingowy i
zabrać go ze sobą. Następnie prosimy podstemplować go w punkcie rejestracyjnym na górze, a po
konferencji, przy wyjściu,
w recepcji głównej należy okazać podstemplowany bilet w celu rozkodowania i bezpłatnego wyjazdu z
parkingu.

