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PİMMS ve Mimaki’den FESPA 
Eurasia’ya Ortak Katılım

Co-Participation from PIMMS and 
Mimaki to FESPA Eurasia

PİMMS ve Mimaki, reklam, endüstriyel ve tekstil pazarlarına yönelik 

baskı makineleriyle 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek FESPA 

Eurasia Fuarı’na ortak katılım gösterecek. PİMMS -Mimaki standı, 

geniş ürün yelpazesi ve uygulama çeşitliliğine odaklanan bir tema 

çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. PİMMS-MIMAKI standında 

süblimasyon transfer baskı, UV LED baskı, baskes ve plotter kesim 

makineleri fuar boyunca çalışır halde sergilenecek. Ziyaretçiler 

hem numune baskılarını yakından inceleyebilecek hem de fuar 

kampanyalarından faydalanabilecek.

Mimaki UV LED baskıda liderliğini bir kez daha gösterecek

UV LED baskı segmentinde rulo ve flatbed baskıda sunduğu çok 

çeşitli makine seçeneklerini fuarda sergileyecek olan Mimaki, farklı 

yelpazedeki malzemeler üzerine baskı yapmak, karlılıklarını artırmak 

ve işlerini geliştirmek isteyenler için farklı taleplere yanıt verecek. 

Piyasaya sunulduğu ilk günden bu yana UV LED rulo baskıda 

birinciliğini ispatlayan Mimaki SIJ-320UV LED baskı makinesi, ısıya 

duyarlı malzemeler üzerinde dahi yüksek kaliteli baskı kapasitesini 

ortaya koyacak. Özellikle tavan gergi malzemesine üzerine baskıda 

sektör lideri olan makine, çok çeşitli tekstil kumaşlarına da baskı 

yapabilme özelliği ile ev tekstili, iç mekan dekorasyon ve reklam 

sektörleri için ideal bir makinedir.

UV LED flatbed baskı grubunda ise Mimaki’nin yakın zamanda 

piyasaya sürdüğü ve Sign İstanbul Fuarı’nda ilk defa Türkiye pazarına 

tanıtılan, UJF3042 ve UJF6042 modellerinin yeni serileri UJF3042MkII 

ve UJF6042MkII baskı makineleri sergilenecek. Ayrıca UJF7151 plus 

UV LED flatbed baskı makinesi de ziyaretçilere farklı nesnelere baskı 

yaparken sergilenecek. UJF-7151 plus, ayrıca yüzde 500 esneme 

kapasitesine sahip LUS350 süper esnek boya ile baskı yapılan 

8-11 tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenecek 
FESPA Eurasia Fuarı’nda bu yıl PİMMS ve Mimaki 
birlikte katılım gösterecek. PİMMS tekstil bayileri 
AIT, Digimania, PSC Tekstil ve Karya Tekstil’in de 
kendi stantlarıyla yer alacağı fuarda, Mimaki yine 
en son teknolojileriyle fuarda olacak.

This year, PIMMS and Mimaki will be co-participating at 
the FESPA Eurasia 2016 Exhibition to be held at CNR Expo 

between 8-11 December. In the exhibition where PIMMS 
textile dealers AIT, Digimania, PSC Textile and Karya Textile 
will also be participating with their own booths, Mimaki will 

also be present at the fair with their latest technologies.

PIMMS and Mimaki will jointly participate in the FESPA Eurasia, which 
will be held between 8-11 December with printers intended for sign, 
industrial and textile markets. The PIMMS -Mimaki stand will welcome 
its visitors within the frame of a theme that focuses on wide product 
range and application diversity. In the booth, sublimation transfer 
printers, UV LED printers, print&cut and plotter cutting machines will 
be on display in operating states throughout the exhibition. Visitors will 
be able to closely examine the sample prints as well as benefiting from 
special offers valid through exhibition.
Mimaki will once again demonstrate its leadership at UV LED printing
Mimaki that will be exhibiting its wide range of machine options offered 
in roll and flatbed printing in the UV LED printing segment at the 
fair, will respond to different requests for those who want to print on 
different range of materials, increase their profitability and improve their 
business. The Mimaki SIJ-320UV LED printer, which proved its leadership 
at UV LED roll printing since the first day it has been introduced to the 
market, will demonstrate its high quality printing capacity even on heat 
sensitive materials. The printer, which is the sector leader especially 
in printing on ceiling stretcher material, is an ideal machine for home 
textile, interior decoration and advertising sectors with its ability to print 
on a wide range of textile fabrics.

As for UV LED flatbed printing group, new series of UJF3042 and 
UJF6042 models, UJF3042MkII and UJF6042MkII printers, which were 
introduced to the market recently and launched at Turkish market 
through Sign İstanbul 2016, will be exhibited. Besides, UJF7151 plus UV 
LED flatbed printer will also be showcased to visitors whilst printing on 
different objects. In addition, UJF-7151 plus can vacuum-shape materials 
that is printed using the LUS 350 super-flexible inks that has 500 
percent stretch capacity.
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malzemeye vakum ile şekil verebilir.

Masaüstü flatbed baskı makinesi segmentinde yer alan bu makineler, 

birbirinden farklı nesneler üzerine baskı yapmak isteyen ve ürünlerini 

kişiselleştirerek katma değer yaratmak isteyenler için ideal. Makineler 

şişe, cam, bardak, USB, kalem, kutu, ajanda, telefon kılıfı, magnet gibi 

aklınıza gelebilecek çok çeşitli sert ve esnek yüzeyler üzerine baskı 

yapabilmektedir. Geniş format UV LED flatbed baskı grubunda ise 

Mimaki JFX200-2513 baskı makinesi her fuarda olduğu gibi FESPA 

Eurasia’da da sektörün yoğun rağbet göstereceği bir model olarak 

stantta yerini alacak. 

FESPA Eurasia’da PİMMS -Mimaki standında ayrıca CJV300 

baskes modeli de çalışır vaziyette ziyaretçilere tanıtılacak. Mimaki 

JV150 modeli 107cm’lik ebadı ve JV300 de 160cm’lik ebadı ile 

süblimasyon transfer baskıda farkını ortaya koyacak. Mimaki’nin 

flatbed plotter makinesi CFL-605RT ise UJF6042 modelinin yaptığı 

baskıların ardından, ambalaj tasarımcıları için ideal kesim özelliklerini 

sergileyecek.

Mimaki’den transfer baskıda büyük değişim kampanyası

Tekstil baskı makineleri arasında fuarda ses getirecek ürünlerden biri 

TS300P-1800 transfer baskı makinesi. Makine için yılbaşına kadar 

sürecek kampanya, şu anda firmaların halihazırda kullanmakta 

oldukları ve eskiyen transfer baskı makinelerini daha cazip 

koşullarda Mimaki transfer makinesi ile yenilemeyi amaçlıyor. Mimaki 

TS300P-1800 transfer baskı makinesi için bir değişim kampanyası 

olacak. Bu kapsamda, son kullanıcının mevcut makinesi, hangi marka 

olursa olsun değerinde alınıyor ve yerine Mimaki TS300P-1800 

makinesi veriliyor. Üstelik bu kampanya kafalar dahil 2 yıl tam 

garantiyi de kapsıyor.

Mimaki’den yeni bir ürün daha: Blanketli direkt tekstil baskı makinesi

Fuarda ilk defa tanıtımı yapılacak olan blanketli Tx300P-1800B direkt 

tekstil baskı makinesi de PİMMS -Mimaki standında sergilenecek. 

Yeni makine, çok farklı çeşitlilikteki doğal ve suni tekstil malzemeler 

üzerine doğrudan baskı yapmak için geliştirilmiş olup özellikle esnek 

ve ince malzemeler için çok iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. 

Makine, moda, hazır giyim ve ev tekstil ürünleri için idealdir. 194cm’lik 

baskı alanına sahip ve saatte 50m2 baskı yapabilen makine, 

süblimasyon, dispers, reaktif, asit ve tekstil boyalar ile uyumludur. 

Being included in desktop flatbed printer segment, these printers are 
ideal for those who want to print on different objects and create added 
value by personalizing their products. These machines can print on a 
wide variety of hard or flexible surfaces that may occur to you such 
as bottles, glasses, cups, USBs, pens, boxes, agendas, phone cases, 
magnets. As for wide format UV LED flatbed printer series, Mimaki 
JFX200-2513 printertake its place in the booth at FESPA Eurasia as a 
model that will receive intensive demand from the industry as it is in 
every other fair. 
Again in PİMMS -Mimaki stand at FESPA Eurasia, CJV300 print&cut 
model will be exhibited to visitors in operating state. Mimaki JV150 
model with its size of 107cm as well as JV300 with its size of 160cm 
will demonstrate their distinguishing features at sublimation transfer 
printing.  Mimaki’s flatbed plotter model CFL-605RT will exhibit 
ideal cutting features for packaging designers subsequent to model 
UJF6042’s printings.

Special exchange offer from Mimaki on transfer printing
The TS300P-1800 transfer sublimations printer is one of the products 
that will make an overwhelming impression in the fair among textile 
printing machines. The offer for the machine that will be valid until the 
beginning of new year aims to renew the transfer sublimation printer 
that companies are already using and getting old with Mimaki transfer 
printer through more attractive terms. An exchange offer will be on for 
Mimaki TS300P-1800 transfer printer. In this context, the end user’s 
current machine is taken at its value whatever brand it is, and instead 
the Mimaki TS300P-1800 model is given. Moreover, this offer includes 2 
years full guarantee that also applies to printheads.  
Another new product from Mimaki: Direct textile blanket printing 
machine
Tx300P-1800B bell-fed directto textile printer,which will be introduced 
for the first time at the fair, will be exhibited in PİMMS Group-Mimaki 
stand. The new printer has been developed for direct printing on a wide 
variety of natural and artificial textile materials, making it particularly 
well suited for flexible and thin materials. The printer is ideal for fashion, 
ready-to-wear and home textile products. Having 194 cm of printing 





ITMA 2015 REVIEWGÜNDEM | NEWS

14 KASIM / NOVEMBER 2016  
www.tekstiltrend.com

Yeni makine, Türkiye’de 

Ocak 2016 sonrası satışa 

sunulacak.

PİMMS Group Genel 

Müdürü Selçuk Aygüler, 

FESPA Eurasia’ya 

kurulduğu ilk günden bu 

yanda destek verdiklerini söyledi ve ARED ile ortaklaşa yapılan 

bu organizasyonunun önemini vurguladı: “FESPA Eurasia, özellikle 

dijital tekstil baskıcılığına yoğunlaşmasıyla Mimaki markası için 

oldukça önemli bir platform. Biz de bu yıl hem tekstil hem de reklam 

sektörlerine yönelik olarak gruplandırdığımız ürünleri iki ayrı stantta 

tanıtacağız. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı katılımcı ve ziyaretçi profili 

ile sektörde ses getiren FESPA Eurasia, pazardaki Mimaki liderliğini 

sağlamlaştırmamızda ve daha geniş bir kitleye ulaşmamızda bize 

yardımcı oluyor.”

2016 yılıdaki ekonomik ve siyasal duruma rağmen sektörün 

büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini dile getiren Aygüler, şunları 

söyledi: “Bu yıl, her ne olursa olsun içinde bulunduğumuz sıkıntılı 

dönemlerden büyüyerek çıkabileceğimizi gördük. Mimaki’nin lider 

teknolojisi ve düşük maliyetli üretim sayesinde sunduğu yüksek 

kar potansiyeli ile kullanıcılarımız işlerini geliştirmeye ve karlılıklarını 

maksimize etmeye devam ettiler. Mimaki kullanıcıları bu süreçte 

yeni iş olanaklarının kapısını açtı ve daha katma değerli üretimler 

ortaya koyarak büyüme gösterdiler. 2016’nın bu son etkinliğinde de 

kullanıcılarımıza ve potansiyel müşterilerimize Mimaki’nin kendilerine 

sunabileceği bu yeni fırsatları aktaracağız. Böylelikle 2017’nin çok 

daha verimli geçeceğine inanıyorum.”

Selçuk Aygüler, son olarak şunları söyledi: “Reklam, endüstriyel ve 

tekstil sektörlerine sunacağımız ürünlerimizle, FESPA Eurasia Fuarı’nı 

ziyaret edecek tüm sektör mensuplarına farklılık yaratabilecekleri 

üretimlerimizi ve uygulama çeşitliliğimizi sunmayı planlıyoruz. Sürpriz 

kampanyalarımızın da olacağı fuarda, yeni yatırım yapmak ve işlerini 

geliştirmek isteyen ziyaretçilerimizi bayilerimizin ve PİMMS -MIMAKI 

stantlarına bekliyoruz.”

area and capability of 
printing 50 m2 per hour, 
the machine is compatible 
with sublimation, disperse, 
reactive, acid and pigment 
inks.  The new printer will 
be available for sale in 

Turkey after January 2016.
PİMMS Group General Manager Selçuk Aygüler stated they have been 
supporting FESPA Eurasia since the day it has been founded and 
remarked the importance of this organization jointly held with ARED: 
“FESPA Eurasia is a very important platform for the Mimaki brand, 
especially with its focus on digital textile printing. We will introduce 
the products we have grouped for both textile and advertising sectors 
in two separate booths this year. FESPA Eurasia, making tremendous 
impact on the industry with its profile of both international and 
domestic participants and visitors, helps us to reinforce the market 
leadership of Mimaki and to reach out to a wider audience”. 

Stating that industry keeps growing and developing despite the 
economical and political circumstances in 2016, Aygüler expressed: 
“This year we have observed that, rain or shine, we are able to get 
out of troublesome periods growing. Our customers kept improving 
their businesses and maximizing their profitability with Mimaki’s 
leading technology and high profit potential it offers through low cost 
production. Mimaki users commenced new business opportunities 
throughout this process and have grown by introducing more value-
added productions. In this last event of 2016, we will introduce to our 
users and potential new customers these new opportunities that 
Mimaki can offer them. Thus, I believe that 2017 will be much more 
efficient”.

Last but not least, Selçuk Aygüler stated: “Through our products that 
we will present to sign, industrial and textile markets, we are planning 
to offer our production and application diversity to all sector members 
visiting FESPA Eurasia who can make a difference using them. In the 
fair where surprising special offers will be made, we will be expecting 
visitors that want to make new investments and improve their 
businesses at our dealers’ and PİMMS -MIMAKI booths”.


