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Polygrafické Workshopy
Stretnutia priaznivcov polygrafie na Slovensku
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Predstavenie aktivity  
Spájanie ľudí so záujmom o polygrafické odvetvie

Skupinový mix ľudí: marketér, tlačiar, dodávateľ, zadávateľ ...

Prepojenie informácií z jednotlivých polygrafických oblastí 
Materiály, technológia, marketing, kreatíva, ...

Odovzdávanie skúseností
Prednášky skúsených odborníkov o novinkách a trendoch v polygrafii

Prepojenie teoretickej a praktickej časti
Bezprostredná možnosť aplikácie teoretických poznatkov v praxi
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Cieľ 

Prepojenie skúseností z jednotlivých odborov  v rámci tímovej 
spolupráce

Prednášky zamerané na komplexný servis služieb od zadania 
zákazky cez jej realizáciu po finálny produkt

Prezentácia nových trendov v kreatívnej tlači

Následná aplikácia noviniek v praxi
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Základné informácie
Odborné stretnutia vo vybraných mestách na Slovensku

Počet miest je limitovaný: 30 – 40 účastníkov

Časové rozpätie: 6 hodín - Teoretický a praktický blok

Teoretická časť - odborné prednášky profesionálov
Prezentácia noviniek a trendov v oblasti polygrafie a reklamy

Pohľad a skúseností odborníkov na komplexný servis v polygrafickom odvetví

Praktická časť – zadanie úlohy s možnosťou konzultácie s 
odbornými garantmi

Získanie kontaktu s novými materiálmi, kreatívnymi návrhmi, ...

Práca v tíme (skupinový mix účastníkov) na základe presne zadefinovaných 
podmienok s možnosťou využitia rôznych druhov materiálov

Vyhodnotenie praktickej časti s udelením certifikátu odborného 
garanta
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Miesto, termíny, cena 

Banská Bystrica

Žilina

Bratislava

Miesto Žilina Banská Bystrica Bratislava

Termín 30.5. 4.6. 6.6.

Cena za jeden vstup: 30,- EUR + DPH
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Program workshopu
09:00 – 09:10 Otvorenie workshopu, príhovor

09:10 – 09:30 Nové trendy a efektívne možnosti vo fotografii a tvorivosti
František Martančík, polygrafia - fotografia.sk - Martin Izso, AdArt

09:30 – 09:50 Možnosti papiera pre digitálnu technológiu
Daniela Talánová – Michal Škodroň, Antalis

09:50 – 10:10 Nástroje na realizáciu grafiky
Anton Puškár, M&P / Antonín Charvát, EIZO

10:10 – 10:30 Farebné technológie a ich riešenia
Peter Lauko, Konica Minolta – Ján Štor, Grafie CZ

10:30 – 11:00 Diskusia s odborníkmi
Eva Mračková , Mondi SCP,
Jana Rakusová – Miroslav Synak, Arctic Paper
Milan Mráz – Michal Racz, FUJIFILM
Marián Hitka – Grenke Leasing

11:00 – 11:20 Coffee Break

11:20 – 11:35 Zadanie praktickej časti

11:35 – 12:30 Praktická časť – tímová spolupráca

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Prezentácia projektov

14:30 – 15:00 Vyhodnotenie a odovzdanie certifikátov
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Partneri workshopu
Exkluzívny partner:

Hlavný partner:

Odborní partneri:

Promo partneri:

Organizátor:
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