
na medzinárodnej úrovni, čo dokazujú 
pôsobivé konečné štatistiky.

Približne 17 000 registrovaných 
návštevníkov zo 155 krajín využilo 660 
minút inšpiratívnych a špičkových 
tém počas konferencie. 930 minút 
relácií Live Web Session bolo 
prepojených s 212 vystavovateľmi 
z 35 krajín a účasťou tímov 
z globálnych dcérskych spoločností 
v rámci výstavného priestoru 

20. apríla 2021 otvorila drupa svoje 
virtuálne dvere. Úroveň a profesionálny 
prístup nás nesklamali ani pri tomto 
doposiaľ nerealizovanom formáte 
a organizátori nepodcenili v rámci 
príprav žiadnu oblasť. Vysielanie 
prebiehalo na vysoko profesionálnej 
úrovni nie len po obsahovej stránke 
ale aj technickej, na ktorej mohlo 
všetko stroskotať. Nový formát 
Print & Packaging Community 
získal vynikajúcu spätnú väzbu 

Matchmaking Plaza, kde predstavili 
svoje produktové portfóliá a inovácie 
v rámci online showroomov a viac 
ako 125 živých webových stretnutí 
s priemerom 140 účastníkov. 
Tvorcovia virtuálnej drupy poskytli 
dôležité stimuly pre využitie nového 
potenciálu spolu s komplexným 
konferenčným programom s ďalšími 
130 prezentáciami v rámci piatich 
osobitných fór zameraných na 
kľúčové problémy, globálne mega 

Termín drupy sa z minulého roka posúval a organizátori dlho verili, že sa im podarí 
zrealizovať veľkolepý veľtrh gigantických rozmerov prezenčne. Avšak postupne sa 
tejto myšlienky museli vzdať a svoju pozornosť sústrediť na online prostredie, ak ju 
nechceli úplne zrušiť. virtual.drupa 2021 sa zapísala do histórie ako prvá čisto 
digitálna verzia popredného svetového veľtrhu tlačiarenských technológií a konala sa 
od 20. do 23. apríla 2021. Táto online udalosť úspešne preklenula priepasť medzi 
predchádzajúcim veľtrhom z roku 2016 a jeho budúcou prezenčnou formou, ktorej 
termín je stanovený na rok 2024 od 28. mája do 7. júna.
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vybrať a dohodnúť virtuálne stretnutie, 
dozvedieť sa tak o téme detailnejšie 
a dostať odpovede na svoje 
rozsiahlejšie dotazy. 

Medzinárodná účasť vystavovateľov 
a návštevníkov zdôrazňuje význam 
virtuálneho podujatia. Prvý deň 
prehliadky zaznamenal 222 000 
zobrazení stránok z celého sveta. 
Len na programe konferencie sa 
zúčastnilo 7 500 návštevníkov. Úspech 
dokumentuje aj účasť významných 
svetových hráčov ako vystavovateľov 
a partnerov podujatia virtual.drupa - 
vrátane Bobst, DuPont de Nemours, 
Electronics For Imaging, Esko, Fujifilm, 
Heidelberger Druckmaschinen, HP, 
IST Metz, Koenig & Bauer, Kodak, 
Komori, Konica Minolta, Kurz, 
Kyocera, Landa, Siemens, Stora 
Enso, Windmöller & Hölscher, Xeikon 
a mnoho ďalších.

Sabine Geldermann, projektová 
riaditeľka spoločnosti Print 
Technologies, vyvodila z prvého 
dňa podujatia pozitívny záver: „Sme 
radi, že interakcia v rámci komunity 
začala tak pozitívne. Pôsobivá 
škála prenosu cenných poznatkov 
v konferenčných priestoroch 
a na výstavných plochách, ako 
aj výmena s obchodnými partnermi 
prostredníctvom dohadovania 
stretnutí v sieti Networking Plaza, boli 
vynikajúco prijímané.“ Jej nadšenie 
pokračovalo až do úplného záveru, 
keď v piatok zhodnotila priebeh 
virtuálnej drupy slovami: „Teší nás 
pozitívna spätná väzba, ktorú sme 
dostali od účastníkov. Drvivý počet 
globálnych hráčov - tak z hľadiska 
vystavovateľov, ako aj návštevníkov 
- vyústil do profesionálneho dialógu, 
ktorý je v tomto období obzvlášť 
dôležitý. Široké spektrum cieľových 

trendy a ich vplyv na priemysel. 
Ďalšie ukazovatele, ako napríklad 
celkovo asi 600 000 zobrazení 
stránky a 45 000 návštevníkov 
webových stránok, to ešte viac 
zdôrazňujú. Medzinárodní návštevníci 
tvorili viac ako 82 % z celkového 
počtu, čo poukazuje na skutočnosť, 
že server virtual.drupa dokázal 
poskytnúť prístup k potenciálnym 
zákazníkom na všetkých kontinentoch 
a bol prijatý ako digitálna platforma 
pre medzinárodný prenos vedomostí 
a príležitostí na networking. 

„Virtual.drupa bola implementovaná 
za účelom udržania kontaktu 
v polygrafickom priemysle počas 
pandémie. Čísla ukazujú, že sme 
to dosiahli,“ sumarizuje Erhard 
Wienkamp, COO spoločnosti Messe 
Düsseldorf. „Virtual.drupa umožnila 
vystavovateľom a potenciálnym 
zákazníkom posilniť svoje siete, 
generovať nových potenciálnych 
zákazníkov a získavať stimuly pre svoje 
firemné ciele.“

Medzinárodná komunita pre tlač 
a obaly sa stretla na adrese virtual.
drupa a zúčastnila sa vynikajúcich 
profesionálnych prezentácií, 
panelových diskusií a živých 
webových relácií počas štyroch 
dní do 23. apríla 2021. Podnetom 
pre rozvoj obchodného potenciálu 
boli cenné poznatky, priemyselné 
trendy a technologické inovácie. 
Prezentácie spíkrov boli koordinované 
moderátormi, ktorí v živom vysielaní 
zadávali zaujímavé otázky a udržiavali 
pozornosť poslucháčov. Na stránkach 
v sekcii Exhibition Space mohli 
záujemci o networking využiť 
možnosť a podľa vyhľadávacích 
kritérií spoločnosti alebo produktu si 
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odvetvia poskytlo päť špeciálnych fór 
drupa: balenie touchpoint, drupa cube, 
touchpoint textil, 3D fab + tlač a dna - 
drupa v budúcom veku.

Okrem toho mohli vystavovatelia 
predviesť svoje inovácie, produkty 
a služby vo výstavnom priestore 
a predstaviť technológie orientované 
na budúcnosť a riešenia podnikového 
rozvoja, ako aj odpovedať na otázky 
týkajúce sa aktuálnych problémov 
v komunite tlače a balenia počas 
živých webových prenosov. 

Prezentácie, najlepšie prípadové 
štúdie a prednášky špičkových 
rečníkov, partnerov, združení 
a vystavovateľov poskytli impulzy 
na témy „Umelá inteligencia“ 
a „Cirkulárna ekonomika“, ako 
aj najnovšie inovácie na trhu. 

V priebehu dňa sa všetky ďalšie 
prezentácie v interaktívnom 
konferenčnom programe zmienili 
aj o dôležitých otázkach, ktoré hýbu 
priemyslom, napríklad: Akú úlohu hrá 
umelá inteligencia v tlačiarenskom 
a obalovom priemysle? Ako je možné 
optimalizovať pracovné toky a procesy 
vďaka digitalizácii? Akú úlohu má 

skupín, profilov a oblastí záujmu 
bolo veľmi inšpiratívne. To platí 
aj pre vystavovateľov a ich produktové 
portfóliá v celom hodnotovom 
reťazci.“ Sabine Geldermann tiež 
spomenula, akú spätnú väzbu 
dostala na očakávanú výstavu drupa 
2024: „Mnoho účastníkov už teraz 
signalizuje, že sa tešia na budúci veľtrh 
a osobné zážitky z neho.“

Inovácie a online prenos poznatkov

Štvordňový program prezentácií 
v konferenčných a výstavných 
priestoroch ponúkol rozsiahly pohľad 
na problémy a výzvy, ktorým priemysel 
v súčasnosti čelí. Program bol 
zameraný na štyri kľúčové témy: umelá 
inteligencia, služby pre zákazníkov, 
ekonomická platforma a cirkulárna 
ekonomika. Konferenčný priestor bol 
otvorený štyrmi hlavnými príhovormi 
vysoko profesionálnych rečníkov: 
presidenta drupy Clausaa Bolza-
Schünemana, experta na digitalizáciu 
Michaela Galea, špičkového dizajnéra 
Jamesa Sommervilla a odborníčky 
na stratégiu pre udržateľnosť Gabrielle 
Walkerovej. Podrobnejšie informácie, 
ako aj prípadové štúdie a inovatívne 
nápady pre rôzne priemyselné 

produktový dizajn smerom k inovácii? 
A akú úlohu bude v priemysle 
hrať obehové hospodárstvo? 
Či už konkrétne prípadové 
štúdie alebo dlhodobé stratégie 
pre budúcnosť - vízie renomovaných 
odborníkov v odbore, inšpirujú, 
poskytujú orientáciu a pomáhajú 
rozvíjať konkrétne opatrenia. Týmto 
spôsobom server virtual.drupa 
podporil inovácie a prenos cenných 
poznatkov, odhalil obchodný potenciál 
a dal účastníkom konkurenčnú 
výhodu.

Ďalšie príležitosti pre interakciu

Návštevníci budú môcť aj naďalej 
využívať výhody servera virtual.drupa. 
Virtuálne konferenčné miestnosti 
na vytváranie partnerských dohôd 
zostali otvorené ešte aj v pondelok 
26. a v utorok 27. apríla pre zákaznícke 
a obchodné stretnutia. Funkcia 
chatu zostane otvorená do konca 
októbra. Návštevníci z iných 
časových pásiem, ktorí neboli 
schopní sledovať prezentácie naživo 
alebo tí, ktorí sa virtuálnej drupy 
nestihli zúčastniť alebo majú záujem 
pozrieť si prezentácie znova, budú 
mať možnosť na požiadanie získať 
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tiež platia pre efektívne využívajúce 
zdroje. Pre nás to znamená úsporu 
obrovského množstva vody a energie, 
zníženie spotreby chemikálií a odpadu 
a úvahu o tom, čo vyrábame 
a ako to vyrábame, od počiatku 
výroby až po likvidáciu produktu,“ 
poznamenal počas svojej prezentácie. 
Cieľom spoločnosti Kodak je dodávať 
riešenia, ktoré sú podporené 
aj neochvejným záväzkom celej 
spoločnosti chrániť životné prostredie. 

Spoločnosť Komori odštartovala na 
drupe 2021 predaj stroja 40” Sheetfed 
Nanographic Printing®, System 
Impremia NS40. Nový digitálny lis 
veľkosti B1 je priekopníkom v oblasti 
využitia celej škály ofsetových 
technológií spoločnosti Komori. 
Konfigurácie stroja sú k dispozícii 
v dvoch modeloch: 4-farebný + 
natierač a 7-farebný + natierač. 
Tlačiareň Impremia NS40 je 
schopná tlačiť rýchlosťou 6 500 
otáčok bez potreby výmeny štítkov 
alebo atramentu, je ideálna nielen 
na rýchle zákazky, ale aj na úlohy 
vyžadujúce krátke obrátky a veľké 
použitie špeciálnych farieb. Pokiaľ 
ide o produktivitu aj ziskovosť, NS40 
vyniká dokonale pri prácach, ako sú 
krátke a stredné série, kde štandardné 
ofsetové lisy zaostávajú.

Mimaki Europe, popredný výrobca 
široko formátových atramentových 
tlačiarní a rezacích systémov, oznámil 
uvedenie na trh dvoch nových LED-
UV veľkoformátových plochých 

atramentových tlačiarní, JFX600-2513 
a JFX550-2513. Tieto nové modely, 
ktoré budú k dispozícii po lete 2021, 
sú navrhnuté pre vysoké rýchlosti 
a vysokú produktivitu a ponúkajú 
poskytovateľom tlačových služieb 
širšiu paletu aplikácií vďaka širšej 
škále typov atramentu a zvýšenej 
flexibilite médií.

Spoločnosť DuPont predstavila 
najnovšie inovácie pre flexografické 
systémy Cyrel® Solutions a uviedla 
na trh novú ponuku zariadení 
na výrobu dosiek a platní. Digitálne 
atramenty Artistri® tvoria veľké 
portfólio atramentových atramentov 
pre komerčné, obalové a textilné 
aplikácie, ktoré boli predstavené 
v showroome a počas interaktívnych 
webových relácií.

Spoločnosť Landa Digital Printing 
vyrába stroje Nanographic Printing®, 
ktoré kombinujú všestrannosť digitálu 
s vysokou kvalitou a rýchlosťou 
ofsetu a transformujú tak trhy 
komerčnej tlače, obalov, POP / POS 
a vydavateľstiev. Nanography® je 
úplne nová digitálna technológia, ktorá 
ponúka tlačiarňam bezprecedentné 
nové riešenia pre aktuálne sa 
vyvíjajúce požiadavky trhu. 
Spoločnosť nainštalovala svoj prvý 
tlačový stroj v roku 2017 v Izraeli. 

Bližšie informácie a celé online 
prostredie virtuálnej drupy nájdete 
na www.virtual.drupa.com

prístup k videozáznamom 24 hodín 
denne 7 dní v týždni prostredníctvom 
videotéky a potom sa prípadne spojiť 
s vystavovateľmi a zdieľať s nimi 
osobnú výmenu prostredníctvom siete  
Networking Plaza. Online prostredie 
zostane aktívne do konca decembra 
2021, rovnako ako virtuálne výstavné 
siene vystavovateľov.

Prezentované novinky vybraných 
spoločností na virtual.drupa

Spoločnosť Fujifilm ohlásila 
na serveri virtual.drupa svoju 
štvrtú generáciu Jet Press s novou 
vysokorýchlostnou verziou. Nový 
vysokorýchlostný model (HSM) Jet 
Press 750S má najvyššiu výstupnú 
rýchlosť zo všetkých v súčasnosti 
dostupných atramentových hárkových 
zariadení formátu B2. Vytlačí až 5 400 
hárkov za hodinu vo vysokovýkonnom 
režime, čo je jeden a pol krát rýchlejšie 
ako súčasný model 750S. Model Jet 
Press 750S HSM bude dostupný 
na jeseň tohto roka.

Jim Continenza, výkonný predseda 
a generálny riaditeľ spoločnosti 
Kodak, pracuje na vštepovaní 
hodnoty udržateľnosti celej 
spoločnosti, od výskumu a vývoja 
cez výrobu až po predaj a servis. 
Spoločnosť Kodak ponúka celú 
škálu produktov zameraných na 
zákazníka navrhnutých tak, aby plnili 
prísľub „Print that Pays“. „Teraz však 
viac ako kedykoľvek predtým naši 
zákazníci vidia, že udržateľné riešenia 
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