
Fespa Eurasia 2015’te Mimaki Rüzgarı

10-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Fespa Eurasia Fuarı’nda yoğun ziyaretçi çeken 
Mimaki standı, interaktif ve dinamik stant tasarımının yanı sıra, Türkiye pazarına ilk defa 

lanse edilen tekstil baskı makineleri ile fuarın en çok ilgi gören stantlarından biri oldu.

Reklam, tekstil ve endüstriyel pazarlara yönelik dünyanın önde 
gelen geniş format baskı makineleri ve kesim plotter’ları üre-
ticisi Mimaki, 10-13 Aralık tarihleri arasında CNR Expo’da dü-
zenlenen Fespa Eurasia Fuarı’nda en yeni baskı teknolojilerini 
sergiledi. Mimaki’nin Avrupa’da düzenlenen Fespa fuarlarında 
kullandığı stant temasının bire bir aynısı Fespa Eurasia Fuarı’na 
taşındı. Türkiye ve çevre bölgelerin geniş format dijital baskı, 
serigrafi, tekstil baskı ve endüstriyel reklam sektörlerini buluş-
turan fuarda, Mimaki standı dört gün boyunca yurtiçi ve yurtdı-
şından gelen çok sayıda misafirini ağırladı.

Mimaki’nin Türkiye Distribütörü Pimms Group da fuar boyunca 
Mimaki standında Türkiye’deki müşterileriyle bir araya geldi. 
Fespa Eurasia’nın bu yıl üçüncüsü yapılan etkinliğinin olduk-
ça başarılı geçtiğini dile getiren Pimms Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Aygüler fuarla ilgili şunları söyledi: “Fespa 
Eurasia Fuarı’na bu yıl Mimaki Europe ile birlikte katılma kararı 
aldık. Pimms olarak, bizim açımızdan oldukça verimli bir fuar 
geçirdik. Mimaki’nin benzersiz teknolojisi ile üretilen ve piya-
saya sunulduğu andan itibaren oldukça beğeni toplayan yeni 
makinelerini Türkiye pazarına sunduk. Dört gün boyunca komşu 
ülkelerden ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi 
standımızda ağırladık. Misafirlerimiz Mimaki baskı makineleri 
ile yapılabilecek sınırsız uygulama çeşitlerini gördüler ve Mi-
maki ekibinin bilgilendirmesiyle kendi işlerini nasıl geliştire-
bilecekleri ve nasıl katma değer yaratabilecekleri konusunda 
fikir aldılar. Bu vesileyle, standımıza gösterdikleri ilgi için tüm 

ziyaretçilerimize ve fuar boyunca yanımızda olan tüm Mimaki 
ekibine teşekkür ederiz.” 

Pimms’ten Fespa Eurasia’ya özel kampanyalar
Mayıs ayında Köln’de düzenlenen Fespa Fuarı’nda gerçekleşen 
EDP Ödülleri kapsamında “En İyi Bas/Kes Ödülü”nü kazanan Mi-
maki CJV150-130 modeli için de Pimms’in fuara özel kampanyası 
vardı. Fuar boyunca 11,750 Euro’dan satışa sunulan makine, Mi-
maki standında sektörün yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlk defa Eylül 
ayında Türkiye lansmanı gerçekleştirilmiş olan yüksek perfor-
manlı geniş format LED UV baskı makinesi Mimaki SIJ-320 UV 
modeli için yapılan değişim kampanyası Fespa Eurasia Fuarı’n-
da devam etti. “Teknolojiyi Yeniliyoruz” sloganıyla tanıtılan kam-
panya kampsamında, markası ne olursa olsun eski 3.20’lik maki-
nelerini getirenler, Mimaki SIJ-320UV baskı makinesine 10,000 
Euro indirimle sahip olma fırsatını yakaladı.

Mimaki baskı makineleri fuarın baş kahramanları oldu
Tüm Mimaki tekstil baskı makineleri grubunun yer aldığı Fespa 
Eurasia’da, endüstriyel reklam grubu içerisindeki Mimaki UV, 
solvent, SUV, lateks ve süblimasyon baskı makineleri grubunun 
tamamı da ziyaretçilerle buluştu. Eylül ayında Avrupa pazarın-
dan önce ilk defa Türkiye’de lansmanı gerçekleştirilmiş Mimaki 
SIJ-320UV LED geniş format baskı makinesi de Mimaki standın-
da ilgi odağı oldu. 
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Mimaki bu yıl Fespa Eurasia’da Mimaki TX300P-1800 direkt 
tekstil baskı makinesinin Türkiye’deki ilk lansmanını gerçek-
leştirdi. Makine, sunduğu yüksek baskı kalitesi ve yüksek hızlı 
baskı imkanının yanı sıra, uygun fiyatları ile de Türkiye tekstil 
sektörüne yeni bir soluk getirdi. Son olarak, Viscom Dusseldorf 
ve Viscom İtaly 2015’teki ilk lansmanının ardından FESPA EU-
RASIA Fuarı’nda ilk kez Türkiye reklam sektörü ile buluşan, 

alanının en iyi endüstriyel küçük format dijital baskı makinesi 
olan ve çok daha yüksek hız, hassasiyet,daha büyük ebatlı baskı 
ve uygun fiyatlar sunan Mimaki UJF-7151 Plus UV flatbed baskı 
makinesi  MIMAKI standında tanıtıldı. Fuarda ayrıca, prototip ve 
küçük parça üretiminde zamandan ve maliyetlerden ciddi tasar-
ruf sağlayan Mimaki CFL605-RT kompakt flatbed kesim plotterı 
da yerini aldı. 
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Pimms bayileri de kendi stantlarıyla Fespa Eurasia’daydı
Pimms Group tekstil bayileri de fuarda kendi stantlarında müşte-
rileriyle bir araya geldi. Pimms bayileri AIT, Digimania ve Future 
Digital stantlarında Mimaki tekstil baskı makineleri sergilenir-
ken, farklı uygulama çeşitleri de sektör profesyonellerine tanı-
tıldı. Ayrıca, üç ayrı kağıt ve makine üreticisi firmanın standında 
da Mımaki baskı makineleri kullanılarak demolar gerçekleştiril-
di. Bu yıl Pimms’in bir diğer sürprizi Karya Tekstil firmasını bayi 

ağına katmış olmasıydı. Fuarda kendi standında Mımaki baskı 
makinelerinin tanıtımını gerçekleştiren Karya Tekstil, PİMMS 
ile gerçekleştirdiği işbirliğini ilk kez Fespa Eurasia Fuarı’nda 
duyurdu. Fespa Eurasia Fuarı’nın klasikleşmiş Araç Kaplama 
Atölyesi bu yıl da ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı başardı. 
Araç kaplamada kullanılan baskılarda Mimaki CJV300 model 
baskı makineleri tercih edildi.


