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Blog Design & Paper 
od spoločnosti Europapier 
je späť s novým, 
moderným vzhľadom! 

Náš blog Design & Paper bol spustený v roku 2012, aby 
sme vytvorili interaktívny priestor pre všetky témy súvisiace 
s dizajnom a papierom. Cieľom bolo zdieľať našu vášeň 
pre krásny dizajn, dizajnové papiere a tlač so všetkými 
milovníkmi papiera. Blog tiež slúži ako interaktívna platforma 
pre dizajnérov, umelcov, ilustrátorov, vydavateľstvá a tlačiarne, 
kde sa záujemcovia môžu podeliť o svoju prácu s ostatnými. 

„Cítili sme potrebu zmeniť vizuálny vzhľad podľa súčasných 
trendov a teraz nastal ten správny čas. Chceli sme obnoviť vzhľad 
blogu a zároveň zachovať obsah, teda vášeň pre dizajn a papier, 
ktorá stojí v centre celého projektu. A tak začal krásny proces 
spájania sa ako tímu a prehodnocovanie všetkého od nuly, 
aby sme to urobili čo najlepšie a najpútavejšie pre užívateľov,“ 
uviedla Sandra Schmidt, Business Lead Design, Europapier 
International AG. 

V čom je súčasný blog Design & Paper iný? 

Odstúpili sme od tradičného rozloženia blogu 
s nekonečným rolovaním a pristúpili k usporiadanému 
dizajnu „mriežok“. Naším cieľom bolo zlepšiť funkčnosť 
a zároveň vytvoriť čistý, moderný dizajn, kde sú zvýraznené 
obrázky. S prehľadným a organizovaným usporiadaním 
má užívateľ veľký výber možností obsahu - či už ide 
o vyhľadávanie konkrétnych informácií alebo chce len získať 
inšpiráciu. Myšlienka posunutia dizajnu k „mriežkam“ 
vznikla paradoxne z tlačovín, ako majú časopisy a noviny 
zobrazený obsah. Rovnako bola pre nás dôležitá funkčnosť 

web stránky, minimalistický vzhľad a využívanie animácií. 
Nový dizajn nás inšpiroval aj k návratu k nášmu originálnemu 
logotypu, ktorý kombinuje výrazný Sans-serif s ľahším Serif 
ampersandom. 

Zároveň sme zjednodušili a zaktualizovali náš súčasný 
obsah, kde sme znížili počet kategórií a zaviedli nové. V rámci 
nových kategórií PAPER, PRINTING+FINISHING môžu 
čitatelia získať cenné know-how od špecialistov a inšpirovať 
sa! PUBLISHING je tiež novou, pútavou kategóriou, kde sa 
používatelia dostanú do kontaktu s najnovšími vydaniami 
kníh a časopisov, ochutnajú novinky knižného dizajnu 
a skúsenosti z prvej ruky s kreativitou vo svete publikovania, 
od obalu až k obsahu. 

Možnosti reklamy 

Blog Design & Paper teraz ponúka aj reklamné možnosti 
šité na mieru nášmu publiku. Na úvodnej stránke sú pre tieto 
účely k dispozícii dva reklamné bannery. Ide o novú funkciu 
pre akýkoľvek produkt alebo službu určenú pre grafických 
dizajnérov, ilustrátorov, fotografov, kreatívne agentúry, 
umelcov, pretože práve tí tvoria hlavné cieľové publikum.

Blog Design & Paper, ktorý je iniciatívou skupiny 
Europapier, predstavuje otvorenú platformu, na ktorú 
pozývame a povzbudzujeme všetkých, aby posielali svoje 
projekty na zverejnenie! Tešíme sa na zdieľanie a šírenie vašej 
práce s našou komunitou kreatívcov!
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Jedinečné RAŇAJKOVÉ DIZAJN MENU 
v Europapieri opäť plné lahôdok

Úspešný koncept eventu RAŇAJKOVÉ DIZAJN MENU 
oslávil svoj šiesty ročník a prekonal všetky očakávania. Tieto 
špeciálne raňajky v podobe čerstvých noviniek a vizuálnych 
lahôdok z oblasti reklamy, marketingu, médií, print produkcie 
a fashion servíruje spoločnosť Europapier Slovensko 
spolu s partnermi. Tie uplynulé sa konali už tradične 
v piatok 24.5.2019 v budove Europapier Slovensko. Téma 
výnimočného knižného dizajnu prilákala kreatívnych ľudí, 
grafických dizajnérov, accountov, produkčných z reklamných 
agentúr, módnych návrhárov, blogerov, tlačiarov, freelancerov, 
fotografov, študentov a mnohých ďalších.

„V aktuálnej kolekcii dizajnových papierov spoločnosti 
Europapier Slovensko sa nachádzajú vzorky papierov, ktoré 
sa svojím výnimočným povrchom, odtieňom, či špeciálnymi 
vlastnosťami priam núkajú k použitiu na výnimočnú knižnú 
publikáciu,“ začala svoju prezentáciu Katarína Hendrichovská, 
produktová špecialistka divízie Dizajn. Pod hlavičkou „Vitajte 
vo svete dizajnových papierov“ predstavila papiere, ktoré 
už na RAŇAJKOVOM DIZAJN MENU prezentované boli 
a tešia sa veľkej obľube u grafických dizajnérov, či samotných 
tlačiarov. Predstavujú výnimočné a rôznorodé možnosti pre 
klienta, ktorý chce vytvoriť výnimočný projekt. Ide o značky 
ako Munken, PERGRAPHICA®, Arctic Volume White, High 
White, Ivory, Garda Pat 13 Kiara, Klassica, Bianka. Novinkou 
v portfóliu, ktorá stále čaká na svoju príležitosť, je Garda 
Premium Natural - obojstranne natieraný, matný papier 
s hladkým povrchom a prírodným odtieňom. Je ideálnym 

riešením pre fotografov, ktorí majú radi výrazné fotografie, 
ale preferujú matný papier v jemnom prírodnom odtieni.

Inšpiráciou boli ukážky obálok kníh, na ktorých polep, 
paperback, či papierový prebal boli použité uvedené 
papiere. Skúsenosti zo zahraničia inšpirovali prítomných 
k zamysleniu využiť tieto papiere pri svojich ďalších knižných 
projektoch. Prezentované boli známe, aj menej známe 
značky ako REMAKE, Crush, SHRecycling, SUMO, Classy 
Covers, ale aj papiere Gmund Urban, či známy Galaxy 
Metallic využívaný skôr na iné typy projektov. „Zaujímavý 
dojem z knihy je možné dosiahnuť použitím papiera 

EnDuroIce, ktorý pôsobí svojou štruktúrou a transparentným 
prevedením ako ľad,“ podelila sa o svoje skúsenosti Katarína 
Hendrichovská.

Účastníci si mohli všetky prezentované papiere vychutnať 
v podobe vzoriek, vzorkovníkov, či reálne vytlačených kníh, 
ktoré so sebou priniesli na ukážku ďalší významní spíkri. 

Hlavným lákadlom májového RAŇAJKOVÉHO DIZAJN 
MENU bola téma inovatívneho zušľachtenia printovej 
produkcie na novom tlačovom stroji Scodix. Tento unikát 
na Slovensku je umiestnený v tlačiarni TBB. Že pôjde 
o pútavú prezentáciu napovedala už pozvánka na tieto 
Raňajky, ktorá bola zušľachtená práve touto technológiou. 
Svoje skúsenosti s novými možnosťami, ktoré tieto tlačový 
stroj dokáže ponúknuť, predstavil prítomným Mirko Brezňan, 
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výrobno-obchodný riaditeľ 
tlačiarne TBB. K tejto príležitosti 
TBB a Europapier Slovensko 
pripravili špeciálny vzorkovník, 
v ktorom boli vybrané dizajnové 
papiere zušľachtené rôznymi 
druhmi povrchových úprav, ktoré 
Scodix ponúka.

Dvorný vydavateľ tlačiarne 
TBB, vydavateľstvo IKAR, 
prostredníctvom Michala  
Synaka, marketingového 
riaditeľa, oboznámilo účastníkov 
s aktuálnymi trendami na knižnom 
trhu. Prekvapením boli úžasné, 
zberateľské kúsky, ktoré si mohli 
prítomní prezerať len v bielych 
rukavičkách.

V úvode každej knihy je okrem 
autora uvedený aj grafický dizajnér, 
ktorý významne prispieva svojou 
kreativitou k podobe knižnej 
publikácie a teda k tomu, ako 
bude dielo vplývať na samotného 
čitateľa. Dizajnérka Mária Rojko 
predstavila svoj autorský prístup 
a ako vytvárala jednotlivé grafiky 
pri knižných publikáciách, 
na ktorých spolupracovala. 
Ako uviedla samotná Mária Rojko, 
sú pre ňu typické jednoduché 
kombinácie grafiky a k tomu 
zodpovedajúci výber papiera.

Grafický dizajn je prepojený 
aj s prácou ilustrátorov, o ktorej 
špecifikách porozprával Peter 
Gála, predseda ASIL – Asociácie 
ilustrátorov. Priniesol cenné 
informácie pre začínajúcich, ale už 
aj etablovaných slovenských 
ilustrátorov, aby vedeli, ako 
ponúkať svoje služby, vzdelávať 
ich v oblasti autorských práv, 
či v oblasti duševného vlastníctva.

Májové RAŇAJKOVÉ DIZAJN 
MENU ostalo v mysliach mnohých 
učastníkov ako tie najzaujímavejšie. 
Nabitý program ukončila 
nezáväzná diskusia o spolupráci, 
poradenstve, či vymieňaní 
kontaktov. Cieľ, ktorý si dala 
spoločnosť Europapier Slovensko, 
vytvoriť takúto platformu, sa 
naplnil do bodky.
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