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• 40’ın üzerinde

ülkeden 1.200 firma
ve firma temsilciliği

• 100’den fazla ülkeden
60.000’in üzerinde
ziyaretçi

• Reed Tüyap Fuarcılık

ve ASD (Ambalaj
Sanayicileri Derneği)
iş birliği ve 7 sektör
kuruluşunun desteği:
AMD (Ambalaj
Makinecileri Derneği)
FASD (Esnek Ambalaj
Sanayicileri Derneği)
ESD (Etiket Sanayicileri
Derneği)
KASAD (Karton
Ambalaj Sanayicileri
Derneği)
MASD (Metal Ambalaj
Sanayicileri Derneği)
OMÜD (Oluklu
Mukavva Sanayicileri
Derneği)
SEPA (Sert Plastik
Ambalaj Sanayicileri
Derneği)
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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 25. Yılını Kutluyor
Ambalaj baskı, oluklu mukavva - karton ambalaj üretim ve konverting
teknolojileri için çözüm ortağınız!
Aras Grup / MetPack Cupstock
polietilen kaplamalı gıda ambalaj kartonları ile fuarda
Heidelberg Türkiye, ilk kez Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yer alıyor
Avrasya Ambalaj İstanbul’da Matset,
dijital, flekso ve baskı sonrası çözümleri ile yer alacak
İmeks Group fuarda 3 makina sergileyecek
Teknova A.Ş. su bazlı mürekkepleri ve baskı kimyasalları ile fuarda yer alıyor
A ve A, Graphtec’in F-Mark tabaka besleme kesim sistemini tanıtacak
Azim Kutu Cartella markası ve taslamalı kutularıyla fuarda
Dereli Graphic geniş ürün yelpazesiyle Avrasya Ambalaj İstanbul 2019’da
TOYO Matbaa Mürekkepleri yenilikçi çözümleriyle fuarda yer alacak
Mimaki Avrasya Ambalaj İstanbul 2019’a masaüstü UV serisi ile katılıyor
Avrasya Ambalaj İstanbul 2019 fuarına doğru
Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü
Türkiye’nin UV mürekkep üreticisi Frimpeks Avrasya Ambalaj’a katılıyor
İşcan Makina karton ve oluklu ambalaj çözümlerini tanıtacak
Yatay Bilgisayar temsilcisi olduğu markalarla fuarda yer alıyor
Yaman Baskı Makinaları YFlex markası ve Zonten temcilciliği ile fuarda
Türev, Flint Group web ve tabaka ofset mürekkepleri ile kalıplarını öne çıkaracak
İnfotek A.Ş. Fasnacht viskozite kontrol sistemleriyle fuarda

Avrasya Ambalaj İstanbul
Fuarı 25. Yılını Kutluyor
23 – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında ambalaj ürünlerinden ambalaj tasarımına, ambalaj makinelerine, gıda
işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümlerin bir arada
sergilendiği Avrasya Ambalaj Fuarı 25. yılını kutluyor.
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar; 41 ülkeden 1.200* firma ve firma
temsilciliğine ve 115 ülkeden, 9.000’i yurt dışından, 60.000* ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
REED TÜYAP Fuarcılık ve Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) iş birliğinde düzenlenen ve sektörün diğer dernekleri Ambalaj Makinecileri Derneği
(AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD),
Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj
Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri
Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nin (SEPA) desteğini alan Avrasya Ambalaj
İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı;
23 – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında kapılarını 25. kez
açıyor.
Sektörün yoğun ilgisi sonucu bu yıl 14 salonda düzenlenen fuar; küresel gücünü artırmak ve yeni pazarlara
açılmak isteyen ambalaj ürün ve makine – ambalaj
baskı – gıda işlem ve içecek dolum başta olmak üzere
tüm sektörlere hizmet veren firmaları, hedef kitleleri
ile bir araya getiriyor.
Gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin çözüm arayışlarının
ve yatırımlarının odak noktasında olan Türkiye Ambalaj Sektörü, dünya standartlarında üretim yapmasının
yanı sıra; esnek yapıya sahip olması, diğer ülkelerle
kıyaslandığında maliyetlerinin düşük olması, firmaların hızlı üretim kapasitesine sahip olması ve müşteri
talepleri ve beklentileri doğrultusunda üretim yaptığı
için Avrasya Bölgesi’nin tercihinde ilk sırada yer alıyor.
Her yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı, ambalaj ürünlerinden
ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından
ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümlerin bir arada sergileneceği bir platform
olarak göze çarpıyor.

2019 yılı ziyaretçi odak ülkeleri:
Cezayir ve Rusya
TÜYAP’ın fuarcılık endüstrisindeki 40 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi ile TÜYAP Yurt Dışı Ofislerinin
tanıtım çalışmaları, Reed’in 40 ülkede yer alan ofisi ve
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti Programı ve
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi’nin sağladıkları destek
beraberinde hedef ülkelerin ticaret odaları aracılığıyla
organize edilen profesyonel alım heyetleri ile Fuarın

100’ün üzerinde ülkeden 60 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Ziyaretçi odak ülkeleri olarak belirlenen Cezayir ve
Rusya’nın yanı sıra; Almanya, Azerbaycan, Bahreyn,
Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Fas, Filistin,
Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Katar, Kenya, Kosova, Kuveyt, Libya,
Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan,
Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve
Yunanistan başta olmak üzere 115 ülkeden ziyaretçi
ağırlanıyor.

Anahtar Teslim Çözümlere Özel
Bölümler ile Daha Hızlı Ulaşın
Fuar kapsamında, Ambalaj Baskı, Oluklu Mukavva –
Karton Ambalaj Üretim ve Konverting Teknolojileri
Özel Bölümü – Printpack & Converting ve İçecek ve
Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü anahtar teslim
çözümler sunmak amacı ile katılımcıları ve ziyaretçileri bir araya getiren en önemli platformlar olarak göze
çarpıyor.
Avrasya Ambalaj Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen
Food-Tech Eurasia, Uluslararası Gıda ve İçecek
Teknolojileri Fuarı kapsamında bulunan; Çikolata,
Şekerleme, Bisküvi, Kuruyemiş İşleme Teknolojileri - Sweettech, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri
Özel Bölümü - Dairytech, Soğuk Zincir, Depolama
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Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel
Bölümü - Cold Chain ve Gıda Güvenliği, Hijyen ve
Kalite Kontrol Teknolojileri Özel Bölümü - Food
Safety, bu yıl da katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun
ilgisi ile devam ediyor.  

Ambalaj Tasarımcıları
Özel Alanı

Tüm endüstrilerin çözüm noktası

Ambalajın, pazarlama literatürüne 5.P olarak girmesinin farkındalığıyla ambalajın tüm bileşenleri her
yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
Avrasya Ambalaj Fuarı’nda bir araya geliyor. Bu yıl
da 2. Fuaye’de yer alan Ambalaj Tasarımcıları Özel
Alanı’nda ambalaj tasarımcıları 100’ün üzerinde ülkeRAKAMLARLA
2018ileFUARI
den 60.000’den
fazla profesyonel
buluşma imkanı
buluyor.
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı hakkında detaylı bilgi
için www.packagingfair.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Rakamlarla
Avrasya Ambalaj İstanbul 2018
43
ÜLKE

1217
FİRMA VE
TEMSİLCİLİĞİ

115
ÜLKE

58.518
FİRMA VE
TEMSİLCİLİĞİ

Rekor katılım - 2018’de 13 salonda gerçekleşen Avrasya Ambalaj
İstanbul Fuarı; 43 ülkeden 1.217 firma ve firma temsilciliği ile 115 ülkeden
58.518 ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturdu. Yurt içinden 50.417, yurt dışından ise 8.101 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
42 ülkeden 1.000+
Alım Heyeti

Katılımcıların;

% 97’si fuarın şirket imajını güçlendirdiğini belirtti
% 96’sı iş bağlantılarını geliştirdiğini belirtti
% 95’i 2019 yılında fuara katılacağını belirtti
% 90’ı fuardan memnun ayrıldı
Ziyaretçilerden tam not:

% 95
% 93
% 91
% 90

2018 ziyaretçi odak ülkesi Tunus’un yanı sıra
’i 2019 fuarını ziyaret edeceğini belirtti
Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan,
Cezayir, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya,
’ü sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek için geldi
Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır,
Rusya, SuudiFİRMALARDAN
Arabistan, Ürdün ve Yunanistan
’i fuardan memnun ayrıldı
HEDEFLEDİĞİNİZ
DOĞRU ZİYARETÇİLER
başta olmak üzere 42 ülkeden 1.000’in üzerinde
’ı gelecekteki iş fırsatları için iş ağını genişletme amacı güttü
alım heyeti Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda
ağırlandı.

Hedeflediğiniz firmalardan doğru ziyaretçiler

* Firma ve firma
temsilciliklerine ait ülke
ve sayılar, ziyaretçi – alım
heyetlerine ait ülke ve sayılar
2019 fuar sonuç raporunda
yayımlanacaktır.
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Ambalaj baskı, oluklu mukavva karton ambalaj üretim ve konverting
teknolojileri için çözüm ortağınız!
Her geçen yıl artan katılımcısıyla Printpack & Converting Ambalaj Baskı,
Oluklu Mukavva-Karton Ambalaj Üretim ve Konverting Teknolojileri
Özel Bölümü bu yıl 8. ve 9. salonlarda düzenlenecek.

printpack
&

conver ting

Printpack & Converting Özel Bölümü ambalaj baskı
sektörünü 2019 yılında da sektör temsilcileriyle bir
araya getirmek için gün sayıyor.

• RFID Sistemleri

Baskının ambalajdaki öneminin artması ve fark yaratan yatırımların tüketicilere daha çok hitap etmesinin
birçok baskı firmasına cazip gelmesi sebebiyle Ambalaj Baskı, Oluklu Mukavva-Karton Ambalaj Üretim
ve Konverting Teknolojileri Printpack & Converting  
ambalaj baskı sektörünü hedef kitleleriyle buluşturacak.

• Ham Maddeler

Ambalaj sektörünün ve hizmet verdiği endüstrilerin,
markanızı öne çıkaracak ve ürünlerinizde fark yaratacak çözümlerin bir arada bulunacağı Printpack &
Converting Özel Bölümü, 2019 yılında 8. ve 9. salonlarda katılımcıları ziyaretçiler ile bir araya getirecek.

Printpack & Converting
Özel Bölüm kapsamında;

OLUKLU MUKAVVA-KAĞIT-KARTON AMBALAJ
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
• Karton Kutu Üretim Teknolojileri
• Mürekkepler
• Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Teknolojileri
• Yapıştırıcılar
KONVERTİNG TEKNOLOJİLERİ 
• Aktarma Makineleri
• Kaplama, Laminasyon Ürün ve Sistemleri
• Ebatlama, Kesme ve Katlama Makineleri

Printpack & Converting Özel
Bölümü hedef ziyaretçi profili;
• Ahşap, cam, plastik, fleksibıl ambalaj üreticileri
• Oluklu mukavva ambalaj üreticileri

AMBALAJ BASKI TEKNOLOJİLERİ

• Kağıt ambalaj üreticileri

•
•
•
•
•
•

• Karton kutu üreticileri

Baskı Makine ve Teknolojileri
Baskı Merdaneleri
Baskı Mürekkepleri
Baskı Öncesi Hazırlık Teknolojileri
Etiket Baskı Makineleri
Klişeler, Kalıplar

• Etiket üreticileri
• Matbaalar
• Kırtasiye sektörü
• Etiket ve ambalaj tasarımcıları
• Reklam ajansları

TÜM ENDÜSTRİLERİN ÇÖZÜM NOKTASI

Gıda Sektörü

%34

Matbaa, Baskı,
Kağıt ve Kırtasiye

%18

İçecek
Sektörü

Kişisel Bakım ve
Kozmetik

%8

%16

Otomotiv

İlaç ve
Medikal

Yapı

Züccaciye

%4

%3

%1

%1

Temizlik ve
Hijyen

Beyaz Eşya ve
Elektrikli
Ev Aletleri

%1

%7

Kimya, Boya ve
Petrol

%4

...

Tekstil,
Mobilya, Lojistik,
Konfeksiyon ve Elektronik Sanayi ve
Ayakkabı
Diğerleri

%1

%2
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Aras Grup / MetPack Cupstock
polietilen kaplamalı gıda ambalaj
kartonları ile fuarda
Salon 8 Stant 825
Aras Grup firmalarından MetPack Cupstock tarafından üretilen polietilen sıvamalı kartonlar daha çok gıda sektöründe
ve karton bardak ambalajında kullanılıyor. Aras Makine
Genel Müdürü Hamdi Kaymak “Türkiye’de dünya ölçeği ile
karşılaştırabileceğiniz en yüksek kalitede ve hassasiyette
polietilen kaplamalı malzemeyi üretiyoruz ve ihraç ediyoruz” diyor.
Aras Grup fuarda aynı zamanda basılı üründeki baskı ve lak,
selofan, serigrafi, kesim gibi baskı sonrasındaki tüm aşamalarda yapılan işlemleri ayrı ayrı kontrol eden (Full inspection)
yüksek çözünürlüklü hassas kamera sistemlerine sahip
Focusight makinenininin tanıtımını yapacak ve SBL Otomatik
Kesim Makinesi sergileyecek.

Heidelberg Türkiye, ilk kez Avrasya
Ambalaj Fuarı’nda yer alıyor
Heidelberg Türkiye, 23-26 Ekim, 2019 tarihleri arasında İstanbul Tüyap ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek
olan Avrasya Ambalaj Fuarı’nda, Printpack bölümünde yer alacak.

Salon 8, Stant 823
Heidelberg Türkiye’nin 8. Salon, 823 numaralı standı gerek
etiket gerekse karton ambalaj sektörlerindeki üreticiler ile
buluşma noktası konumunda olacak.
Özellikle Heidelberg tarafından sektöre yeni sunulan ve
büyük beğeni toplayan hologram, folyo, laminasyon ürünleri,
transfer filmi (cast & cure) ile ambalaj ve etiket üretimine uygun yüksek kalitedeki sarf malzemeleri burada detaylı olarak
tanıtılacak.
Bu ürünler haricinde Heidelberg uzmanları da stantta yer
alacaklar ve servis hizmetleri ile Heidleberg’in ofset baskı
makineleri, Gallus Etiket Baskı Makineleri; Masterwork Şekilli
Kesim, Kutu Katlama ve Yapıştırma, Sıcak Yaldız Baskı ve
Kalite Kontrol makineleri ve diğer tüm ürünler hakkında talep
ve sorulara cevap vereceklerdir.

Sektörle iyi bir buluşma fırsatı
Heidelberg Türkiye yetkililerince Avrasya Ambalaj Fuarı, sektörün
birçok önde gelen firmasının da aynı alanda yer alması açısından iyi
bir buluşma ve ikili ilişkileri kuvvetlendirme fırsatı olarak düşünülüyor.

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL.
Tel: (312) 495 10 80
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Avrasya Ambalaj İstanbul’da Matset,
dijital, flekso ve baskı sonrası
çözümleri ile yer alacak
Matset Yönetim Kurulu Üyesi Can Babataş: “Avrasya Ambalaj fuarına
HP Indigo 20000 ve Lombardi makinalarımızı kuracağız. Bunun yanında
HP SCITEX ve sonlandırmada Brotech ve ABG olacak.”

Salon 9 Stant 903

HP Indigo Avrupa Birliği EN 13432 standartlarına uygun olarak doğada tümüyle
çözünebilir baskı mürekkeplerine sahip.

Lombardi Synchroline 430 Flekso
Baskı Makinesi

Labelexpo Europe 2019’da görüşlerini aldığımız Can Babataş Avrasya Ambalaj fuarına makinalar ile katılacaklarını
açıkladı. Babataş “Avrasya Ambalaj fuarında HP INDIGO
20000 modelini sergileyeceğiz. Türkiye’de ikincisi gerçekleşecek olan kurulum, bizim için, ambalaj firmaları için ve
markalar için büyük heyecan uyandırıyor.  HP INDIGO
20000, gravür kalitesinde ve
gıda ambalajları için güvenli
olan tek dijital renkli baskı
makinasıdır. 10 mikrondan
250 mikrona kadar her türlü
malzemeye baskı yapabiliyorsunuz” diyor.

İmeks Group
fuarda 3 makina
sergileyecek
Salon 8A Stant 820
İmeks Group standında üç adet makina çalışır halde sergilenecek.
Ofset tarafında Wanjie’nin 350 D modeli yer alacak. Altı renk UV
rulo ofset makinada soğuk yaldız, lak, rotasyon kesim üniteleri de
bulunuyor.
Dijital bölümünde ise 2 adet Astro Nova yer alacak. Beyaz +
CMYK baskı baskı yapan masa üstü dijial baskı makinası QL 300
model. Diğer makina CMYK konfigürasyonlu ve memjet teknolojisine sahip yarı endüstriyel Astro Nova T2C etiket baskı makinası.
SALON 8 - STAND 820

printpack

ile hiçbir ayrıntıyı
kaçırmazsınız!

ARADIGIM
MAKINAYI
BULAMADIM

Yatırım konusunda zihnim açık
degil

&

conver ting

Fuara
yeterince
vakit ayıramadım

Hangi UV
Roll to roll mu,
Tabaka mı?
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Teknova A.Ş. su bazlı mürekkepleri ve
baskı kimyasalları ile fuarda yer alıyor
Salon 8, Stant 831
FOGRA kalite belgesine sahip yerli üreticimiz sektörün ihtiyacı olan baskı
malzemelerini kendi tesislerinde uluslararası standartlarda üretiyor ve
30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Teknova, tesislerinde üretimi ve satışı gerçekleştirilen 100 çeşidin üzerinde Teknova markalı ürünün yanında dünyanın
saygın üreticilerinden Trelleborg Sava, Baldwin, Tesa, MARKS.3ZET, Betz,
Cheshire Aniloks, IST-UV, LeadEdge gibi firmaların Türkiye temsilciliğini de
yürütüyor ve birçok farklı global markanın satışını da gerçekleştiriyor.
Son iki yıldır yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda su bazlı
mürekkep ve su bazlı lak, vernik üretimine ağırlık veren firma ürünleri ile
Avrasya Ambalaj fuarında olacak.

A ve A, Graphtec’in F-Mark tabaka
besleme kesim sistemini tanıtacak
Salon 8, Stant 835
Graphtec Otomatik Tabaka Etiket Kesim
Sistemi, 35x50cm ebatlarındaki etiket
çıkartma kağıtlarını otomatik olarak yüklüyor
ve kesiyor. Hassas kamera teknolojisi ile
donatılan F-Mark, poza işaretlerini çok hızlı
okuyor ve hatasız kesime başlıyor. Çıkartma
malzemenin kalınlığına göre tek seferde 120
tabakaya kadar kağıt yüklenebiliyor.
F-Mark otomatik tabaka besleme ve kesim sistemi etiket için olduğu kadar kartvizit ve
ambalaj kutu gibi ürünler üretmek isteyen müşteriler için mükemmel bir seçenek. Yazılım
tarafından ayarlanan kesim parametreleri, poza işaretlerinin dört milimetre kadar küçük
olmasını ve malzeme kullanım alanının en üst seviyede kullanılmasını sağlıyor.

Azim Kutu Cartella markası ve taslamalı
kutularıyla fuarda
Salon 7, Stant 708C
Azim Kutu ağırlıklı olarak taslamalı çikolata kutuları
ile kozmetik kutuları üretiyor. BRC (British Retail
Consortium) global gıda teknik standardı belgesine
sahip firma ayrıca Cartella markası ile yine taslamalı
olarak kartela işi de yapıyor. Ürettiği kutuların yüzde
85’ini ihraç eden firma şimdi ihracat ağını geliştirme yolunda. Acar Group Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Azim Kutu & Ambalaj Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Acar “Ümidimiz ve çalışma azmimiz
var, ülkemize güveniyoruz” diyor.
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Dereli Graphic geniş ürün yelpazesiyle
Avrasya Ambalaj İstanbul 2019’da
Salon 9 Stant 902
Fuarda ambalaj sektörüne yönelik geniş bir ürün
yelpazesi sunacak olan Dereli Graphic’in temsilcilikleri arasında Felix Schoeller Group (Almanya)
fotoğraf ve dijital baskı kâğıtları, Praxair Surface
Technologies aniloks silindirleri (ABD), 3M (ABD)
klişe montaj bantları, Techkon GmbH (Almanya)
ölçüm cihazları (densitometre ve spektrofotometreler), Rogers Corporation (Belçika) poliüretan
tabanlı klişe altı besleme sistemi, Kodak Graphic
Communications Group (ABD) CtP sistemleri ve
termal kalıpları, D.W. Renzmann (Almanya) solvent
arıtma, geri kazanımı ve yıkama makineleri; Recyl
SAS (Fransa) aniloks temizleme malzemeleri,
Folex AG (İsviçre) polyester tabanlı lak kalıpları ve
polyester folyolar, Flint Group Germany GmbH
(Almanya) nyloprint ve nyloflex klişe hazırlama
makineleri, nyloflex flekso baskı plakaları, nyloprint
baskı plakaları ve klişe kalınlık ölçme aleti; Convertech Equipment PVT Ltd. (Hindistan) Sureprint
paslanmaz çelik bıçakları ve yüksek karbonlu çelik
bıçakları, Adefo Chemie GmbH (Almanya) CtP

ve kalıp kimyasalları ile Koenig & Bauer web baskı
makinaları bulunuyor.
Kodak’ın Elektra XD az kimyasallı kalıbı, Sword Max
az kimyasallı kalıbı ve Sonora X işlemsiz kalıbı ofset
ambalaj baskıları için önerilen ürünler arasında yer
alıyor.

AMBALAJ&PACKAGING
ETİKET L A B E L
güncel haberleri,
makaleleri,
trend raporlarını ve
sektörel fuarları
ekranınıza
getiriyoruz.

SEKTÖRE AÇILAN KAPI
www.ambalajveetiket.com
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TOYO Matbaa Mürekkepleri yenilikçi
çözümleriyle fuarda yer alacak
yerli ve yabancı ziyaretçileri ile buluşturacak.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında
üretimini yaptığı ürün grupları yanında gıda, içecek
ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilen ve Toyo
Ink Group bünyesinde yer alan laminasyon tutkalları, plastik renklendiriciler ve inkjet (dijital mürekkepler) gibi ambalaj sektörüne yönelik yenilikçi
çözümlerini sergileyecek.  

Salon 9, Stant 901
Japonya merkezli mürekkep üreticilerinden Toyo
Ink Group’a bağlı olan TOYO Matbaa Mürekkepleri,
25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda 9. Salon 901
No’lu stantta yerini alarak bu yıl da ambalaj ve baskı
sektörlerine yönelik ürün ve hizmetleri ile bu önemli
platformda markasını temsil edecek.
TOYO Matbaa Mürekkepleri; her türlü baskı malzemelerine uygun, yüksek performanslı mürekkep,
kaplama sistemleri ve yardımcı malzemelerini fuarın

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup
Benli, her yıl daha da güçlenen Avrasya Ambalaj
Fuarı’nda yer almaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söylüyor: “Ambalaj
sektörü gerek ülkemizde gerekse dünyada en
hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. Yeniliklere açık ve dinamik yapısı sayesinde inovatif
çözümler sunmaktan heyecan duyduğumuz bir
sektör. Her yıl katıldığımız Avrasya Ambalaj
Fuarı’nın da sektörün bu dinamizmi ile kendini
sürekli yenilemesi ve sektörün nabzını tutan bir
platforma dönüşmesinin çok önemli olduğuna
inanıyoruz. Fuarda iş ortaklarımız ve müşterilerimizle bir araya gelirken yeni iş birlikleri yaratma
imkanı buluyoruz. 25. Avrasya Ambalaj Fuarı’nın
da bu açıdan verimli geçmesini bekliyoruz.”  

Mimaki Avrasya Ambalaj İstanbul 2019’a
masaüstü UV serisi ile katılıyor
Salon 8 Stant 833
Mimaki UJF-MkII Masaüstü UV Serisi, UJF-3042 MkII, UJF-3042
MkII EX ve UJF-6042 flatbed baskı makineleriyle, isteğe bağlı
doğrudan baskıların daha kolay ve verimli bir şekilde yapılmasına
olanak veriyor. A3 veya A2 formatlarında mevcut olan bu yeni
modeller, Mimaki’nin eşsiz teknoloji mirasıyla, neredeyse bütün
malzemeler üzerine baskı yaparken olağanüstü yaratıcılık ve sınırsız fırsatlar sunuyor.
Bu makineler ile promosyon ürünleri, kalemler, anahtarlıklar, küçük format tabela & POS ürünleri, telefon ve elektronik aygıt kılıfları, kırtasiye ürünleri, şişeler, USB bellekler, Özel üretimler, kutular
& ambalajlar, kontrol panelleri ve çok daha fazlasını üretilebiliyor.

Matbaa Haber sektördeki tüm gelişmeleri masanıza getirmeye devam ediyor.

Abone olun, haberdar olun.
İndirimli yıllık abonelik bedeli 200 TL, iki yıllık 375 TL.
Tel: (312) 495 10 80
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Termal Ofset
Kalıbında
Dünyanın Tercihi

Sword Max

Sonora X

Ticari, Ambalaj ve Etiket baskıları için
Yüksek UV-Mürekkep dayanımı
Çizilmeye ve kimyasallara karşı
daha dayanıklı
Az kimyasallı özelliğiyle banyodan tasarruf
Tiraj: 350.000 Ofset Baskı
160.000 UV Baskı
1.500.000 Fırınlanarak

Ticari, Ambalaj ve Etiket baskıları için
UV-Mürekkep dayanımı
Sıfır atık özelliğiyle çevreye
zarar vermez
Tiraj: 400.000 Web Ofset
200.000 Tabaka Ofset
75.000 UV Baskı

Az Kimyasallı Kalıp

İşlemsiz Kalıp

AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL 2019

Avrasya Ambalaj
İstanbul 2019
fuarına doğru
Furkan KARAGÖZ / hubergroup Türkiye Satış ve
Pazarlama Müdürü
Bu yıl da sektörümüzün en önemli buluşması olan
Avrasya Ambalaj Fuarı başlıyor. Tüyap organizasyonuyla 23-26 Ekim tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda
ambalaj sektörünün tüm paydaşları ve ilgilileri bulunacak. Fuar 2018 yılında 114 ülkeden 8.101 uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak uluslararası platformda da
önemini fazlasıyla korumaktadır.
Ülkemiz için oldukça öneme sahip bir yıl olan 2019
yılında gerçekleşecek olan bu fuar bizlere sektörün
2020 yılının gidişatına dair önemli ipuçları verecek.
2018 yılında fuara katılan firmaların büyük bir kısmı
bir sonraki yıl da katılacağını, gelen ziyaretçiler de
2019 yılında fuarı ziyaret edeceklerini belirtmişler.
hubergroup Türkiye olarak  Ambalaj Fuarı’nda
yerimizi alıyoruz

Global bir üretici olan hubergroup  bu yıl da sektördeki faaliyetlerini aktif olarak sürdürmeye devam
ediyor. Ambalaj ve baskı endüstrisinin birçok koluna
hizmet veren hubergroup sektöre yakınlığı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle birlikte kendi
alanının en önemli oyuncusu olmaya devam ediyor.
hubergroup Türkiye olarak bizler kendi pazarımızda liderliğimizi sürdürüyor ve müşterilerimize
çözüm ortağı olarak yaklaşmaya devam ediyoruz.  
2018 yılındaki döviz artışı sebebiyle zor geçen yılın
ardından, 2019 yılı tedbirli olmayı gerektiren fakat
içinde fırsatları da barındıran bir yıl. Ambalaj sektörü
için de birçok fırsat barındıran bu yılda hubergroup
Türkiye olarak proaktif davranarak fırsatları değerlendiriyoruz.
Avrasya Ambalaj Fuarı’nda bizim için oldukça önemli
bir konu olan sürdürülebilirlik teması üzerinde yine
duracağımız bir tema.
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New V Cure UV Ölçüm Cihazı:
Global bir UV mürekkep üreticisi olarak sektörü
yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam ediyoruz.
UV mürekkeplerde en önemli konu olan mürekkep kuruması yani kürlenmesini ölçen yeni bir
teknoloji cihazımız olan New V Cure cihazımızı
hubergroup Almanya Teknik Destek Uzmanlarımız eşliğinde bu fuarda sergileyeceğiz.

Matbaa operatörlerinin, hubergroup’un NewV
mürekkeplerinin UV kurumasını belirlemesinin
hızlı, kolay ve güvenilir bir yolunu sağlayan NewV
cure prototipidir. Özellikle UV baskı yapan tüm
firmalarımızı cihazı incelemeye davet ediyoruz.
Bizler için çok değerli olan tüm müşterilerimizin
ve iş ortaklarımızın ve bizi merak eden herkesin
beklentilerini karşılamak için her zaman olduğu
gibi büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. hubergroup
Türkiye ailesi olarak hepinizi  standımıza bekliyoruz.
Saygılarımızla                                                       

UV Mürekkepler
Flexo
Letterpress
Ofset
Low Migration Flexo
Cup Mürekkepleri

Selefon Tutkalları
Manuel Selefon Tutkalları
F220 Manuel Selefon Tutkalı

Otomatik Selefon Tutkalları
F301/B Otomatik Selefon Tutkalı
F310/P Otomatik Selefon Tutkalı

Türkiye’nin UV mürekkep üreticisi
Frimpeks Avrasya Ambalaj’a katılıyor
UV Laklar

C

M

Y

CM

Karton-Kutu Ambalaj Tutkalları

Su Bazlı Laklar

PSA F340 Laminasyon-Taslama Tutkalı
PVA F4010 Plastik Tutkalı
PVA F4011 Plastik Tutkalı

Gloss
High Gloss
Extra High Gloss
Matt
Primer

MY

CY

CMY

Salon 8, Stant 817

Flexo
Ofset
Serigraf
Low Migration Flexo
Özel Ürünler

K

PSA Adhesive F 4322
PSA Adhesive F 7551

Sıvama-Laminasyon-Mücellit
Tutkalları

Tabakalık Etiketler

Kendinden yapışkanlı etiketlik ürünler segmentinde İngiltere’deki
yatırımı sayesinde Avrupa’ya hızlı bir şekilde sevk edebilir hale
gelen Frimpeks, etiket matbaalarının ihtiyaç duydukları UV vernik
ve mürekkepler de sunuyor. Frimpeks’in büyük avantajı kendinden
yapışkanlı kâğıt ve film ile vernik ve mürekkepleri üretme kabiliyeti
olan dünyadaki tek firma olması. Bunun yanı sıra yeni yatırımlarla
hızla büyüyen dijital baskı folyoları ve bant ürünlerine de çok yoğun
talep alıyor.
Türkiye’nin UV mürekkep üreticisi firmanın tüm ürünleri hem
standart hem de özel formatlarda, bünyesindeki bilim insanları
tarafından geliştiriliyor. Dört bin ton kapasiteye sahip mürekkep
üretim hattı ofset, flekso, letterpress, serigrafi ve dijital teknikler
için uygun ve geniş bir yelpazede üretim yapabiliyor. Yurt dışında
giderek artan sayıda renk karışım merkezleri açılıyor.
Frimpeks® lak ve vernikleri yüksek yüzey sertliği ile hızlı kuruma
sunuyorlar. Ürünleri eşsiz kılan yüksek parlaklık ve berraklık,
çizilmeye karşı gösterdiği direnç, düşük koku ve düşük vizkozite

UV Flexo
Mürekkepler

ambalaj baskıcılarının yüksek beklentilerini karşılıyor.
Frimpeks tutkalları kağıt, karton, film, laminasyon malzemeleri
dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için ideal. Bunlar; Selofan
Tutkalları, Karton Kutu Ambalaj Tutkalları, Sıvama- Laminasyon
Mücellit Tutkalları, Mobilya Ahşap Tutkalları. Firma hem pigmentli
hem su bazlı yapıştırıcılar için 9 bin tonluk üretim kapasitesine
sahip.

İşcan Makina karton ve oluklu ambalaj
çözümlerini tanıtacak
Salon 9 Stant 909B/910
Avrasya Ambalaj İstanbul 2019 – 25. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi
Fuarı’nda karton ve oluklu ambalaj çözümlerini sunacak olan İşcan
Makina’nın tanıtacağı makinalar arasında C150/165 Tam Otomatik
Ayıklamalı Kesim, QMY1500P Otomatik Ayıklamalı Kesim, JHH1050 Kutu Yapıştırma (4-6 nokta, dip kilit), MY Serisi Yarı Otomatik
Karton – Oluklu Kesim, QTML1300/1450/1650 TM Otomatik
Oluklu Laminasyon, Çevirme ve İstifleme Makinası, SD1400A Çift
Kafa Tel Dikiş, Otomatik Selofan (su bazlı ve termal), JAB2300A İki
Parça Yapıştırma Makinası bulunuyor.

Yatay Bilgisayar temsilcisi olduğu
markalarla fuarda yer alıyor
Salon 8 Stant 802A
HP geniş format dijital baskı makinalarının ve Esko’nun
temsilcisi Yatay Bilgisayar Esko Kongsberg dijital baskı
sonlandırma sistemlerini kapsamlı yazılım desteği ile
sunuyor. Geçtiğimiz yıl oluklu mukavva üreticileri ile oluklu
üretimine yönelik baskılı ve baskısız üretim yapanları hedef
kitlesi olarak belirleyen firmanın bu sektöre yönelik tanıtım
yapması bekleniyor.
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Yaman Baskı Makinaları YFlex markası
ve Zonten temcilciliği ile fuarda
Salon 9 Stant 906A
YFlex markası ile yerli flekso ve yardımcı makinelerin üreticisi Yaman Baskı
Makinaları  aynı zamanda Zonten’in ofset etiket baskı, tahta bıçak ve dilimleme
makinelerinin Türkiye temsilcisi.
Yaman Makina sahibi Yaman Ali Fırat şu açıklamayı yapıyor: “Zonten firmasından
almış olduğumuz temsilciliğimiz de gelişiyor. Firmadan istediğimiz özellikteki
makinalar için çok özel fiyatlar ile müşterilerimizin isteklerine cevap vereceğiz.
İnanıyorum ki müşterilerimiz servis ağı güçlü ve 20 yıllık makina üretim tecrübesi
olan firmamızı tercih edeceklerdir. Avrasya ambalaj fuarında hem kendi makinalarımızı hem de temsilciliğini yapmış olduğumuz firmanın makinalarını çok özel
fiyat avantajları ile sunacağız.

Türev, Flint Group web ve tabaka ofset
mürekkepleri ile kalıplarını öne çıkaracak
Salon 9 Stant 9A-15
Türev Matbaa Malzemeleri matbaa ve basım sektöründe dünyanın önde gelen
grupları ile distribütörlük anlaşmaları yaparak bunları başarılı çalışma grupları
ile yüksek marka kalitesini benimseyerek Türkiye pazarına sunmayı amaçlıyor.
Firma Avrasya Ambalaj İstanbul 2019’da kendi markası DEEPPOİNT termal
ve konvansiyonel kalıpları ve Crystal konvansiyonel ve termal kalıplarının yanı
sıra ATHENA grafik filmleri , Flint Group mürekkepleri, dikiş telleri ve matbaa
kimyasallarıyla yer alacak.
CtCP cihazları için özel olarak tasarlanmış pozitif çalışan baskı kalıpları piyasada
bulunan her türlü CtCP ekipmanları ile uyumlu olup orta ve yüksek tirajlı işler
için öneriliyor. Pik hassasiyeti 830nm’lik kızıl ötesi lazer diyotlar ile her türlü CtP
ekipmanına uyumlu ve ön ısıtmaya ihtiyacı yok.

İnfotek A.Ş. Fasnacht viskozite
kontrol sistemleriyle fuarda
Salon 8 Stant 828B
Temsilcilikleri arasında Hollanda’dan Apex
Europe aniloks merdane, sleeve ve tutkal setleri,
İsviçre’den Fasnacht otomatik viskozite kontrol
sistemleri (ViscoPoint® S6-VR, ViscoPoint®
S6-VB), Daetwyler Swisstec sıyırıcı bıçakları
da bulunan İnfotek Pazarlama A.Ş. fuarda baskı
makine ve teknolojileri, baskı merdaneleri, oluklu
mukavva ambalaj üretim teknolojileri, kaplama
ve laminasyon ürün ve sistemleri, endüstriyel bıçaklar gibi alanlarda çözümler sunuyor.
Sektörde 33 yıllık deneyim sahibi firma müşte-

rilerine aniloks merdane, aniloks sleeve, tutkal
merdanesi ve setleri (doctor roll,glue roll), her
türlü aplikasyon merdanesi, klişe sleeve, presör
sleeveleri, ESA sistem ve ESA presörleri, klişe
montaj bandı, sıyırıcı bıçakları (doctor blades),
aniloks (anilox) temizleyicileri, manyetik tutuculu
mürekkep filtreleri, mürekkep soğutucuları, mürekkep pompaları, korona cihazları, korona dyne
kalemleri, elektrolitik bakır, bakır taşlama taşları,
(polish master), ince veya kaba kesiciler ve web
scanner vb. ürünler tedarik ediyor.
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9. Salon 903 numaralı stantta olacağız.

