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Mimaki Türkiye Distribütörü PİMMS FESPA Digital 2016 fuarın-
da en yeni Mimaki modellerini sergilemeye hazırlanıyor. PİMMS 
Yetkilisi Selçuk Aygüler ile hem fuar hakkında hem de Türkiye 
pazarının geleceği hakkında söyleşi gerçekleştirdik.
FESPA Digital 2016 fuarında Mimaki hangi çözümlerini öne 
çıkaracak, hangi yenilikler lanse edilecek?
Fespa Dijital 2016 Hollanda’nın Amsterdam şehri Fuar Merke-
zi’nde gerçekleşecek. 2016 yılının önemli dijital baskı tekno-
lojileri fuarı olmaya hazırlanan Fespa Dijital ‘de Hall 1 - E15 
nolu stantta yenilikçi modellerimizle katılım gerçekleştireceğiz.  
Geniş formatlı dijital baskı makinalarının dünyaca ünlü üreti-
ci firması olan Mimaki firmasının tanıtımını yapacağı JV300, 
CJV300 (bas-kes), CJV150 (bas-kes), JFX200-2513, UJF-3042 
UV LED fletbad, JV400-160 SUV baskı makinalarını ziyaretçile-
rimizle buluşturacağız. 
 Yeni geliştirilen Mimaki JFX200-2513 serisinin 250 x130cm 
ebatlarındaki UV LED Flatbed baskı makinası aynı anda beyaz 
ve renkli baskı yapabilme özelliğine ek olarak,  4 renkte saatte 
25 m2 baskı hızı ile sektöründe iddialı olmaya devam edecek. 
CMYK+beyaz+lak renk seçeneği bulunan model sayesinde 
birçok sektörde sert malzemeler üzerine direkt baskı imkânı 
sağlayan, aynı özellikte JFX500-2131 modeli ise 210x310 cm 
baskı imkânı ile fuarda ziyaretçilere lanse edilecek.
Aynı zamanda Fespa Digital 2016 fuarında ,Mimaki TS300p-188 
geniş format yazıcı ile geçen yıl başlatılan giyim ve tekstil uy-
gulamaları için süblimasyon boyaları ve inkjet makinelerini ser-
gileyecek. Tekstil üretim olanaklarını genişletmek için inkjet 
yazıcılarının çok yönlülüğünü arttıracak yeni açık siyah, neon 
sarı ve floresan pembe mürekkeplerini ziyaretçilerine tanıtacak.
Bu yeni spot renkler ile moda ve spor giyim sektörüne gerçek 
yeni değerler katacaktır. Açık siyah fotografik görüntü ve renk 
geçişlerinin daha da artmasını ve zaten yüksek kalitede baskı 
yapan Mimaki’yi liderlik koltuğunda tutmaya devam edecektir. 
Floresan pembe ve neon sarı mürekkepler ile kullanıcılar bun-
dan böyle çok daha özel giysiler tasarlama yeteneğine sahip 

olacaklar. TS300P-1800’de yapılan testlerde floresan boyalar, 
açık siyah mürekkep ile birleştirerek daha göz alıcı muhteşem 
desenler ortaya çıkardı. Mimaki olarak bu yeniliklerimizi Fespa 
digital 2016 da sergileyeceğiz. Ayrıca diğer süper geniş formatlı 
TS500P-3200 modeli ise 3.2 mt baskı yapabilen Tekstil sek-
törünün vazgeçilmezi olacak olan, modelimizi de tanıtacağız.

Mimaki standının konsepti ve içeriği nasıl olacak?
İstanbul’da kullandığımız fuar konseptimiz çok beğenilmişti, 
aynı konsept Fespa Digital 2016 Amsterdam’da kullanılacak. 
Ayrıca standımızda tekstil, reklam sektörü ve endüstriyel bas-
kı makinelerimizi sergileyeceğimiz standımızda aynı zamanda 
canlı olarak yapacağımız baskı örneklerini ziyaretçilerimize su-
nacağız. 
Bu yıl yeniden düzenlenen araç giydirme yarışmasının ana 
sponsoru olarak Mimaki ürünleri ile gerçekleştirilecek olan bu 
yarışmanın ilgi odağı olacağını düşünüyoruz.
Ayrıca 8 Mart saat 15.30’da Dijital tekstil konferansında Mima-
ki Avrupa Genel Müdürü Mike Horsten bir konuşma gerçekleş-
tirerek ziyaretçilerimizin İş planlarında verimlilik ve karlılıklarını 
nasıl artırabilecekleri konusunda bilgi verecek.

PİMMS MİMAKİ’YLE 
FESPAYA DAMGASINI 

VURACAK
FESPA Digital 2016 fuarında PİMMS Mimaki 
ürünleriyle canlı baskı örneklerini ziyaretçilere 
sunacak aynı zamanda bu yıl yeniden 
düzenlenecek olan araç giydirme yarışması da 
ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak…
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PİMMS olarak siz Amsterdam’daki fuarda nasıl bir çalışma 
yürüteceksiniz? FESPA süresince nasıl bir programınız var?
Amsterdam’daki Fuara dört tekstil bayimiz ve iki sign bayimiz 
ile beraber Mimaki standında Türkiye’den gelen ziyaretçilerimizi 
karşılamak üzere hazır bulunacağız.
Mimaki’nin yeni ürünlerini gelen misafirlerimize detaylı bir şekil-
de numune çalışması ve makinalar ile ilgili bilgi vereceğiz. Fuar 
boyunca misafirlerimize ikramlarımız olacak ve aynı zamanda 
Dijital tekstil konferansına katılacağız. 
 
 2016 yılında pazarda özellikle dijital tekstil baskısında 
hangi unsurlar öne çıkacaktır? Mimaki bu anlamda nasıl bir 
avantaja sahip?
2016 Yılında Mimaki Pazarda, dispers, pigment, sublime, asit 
ve reaktif boyaların kullanıldığı kumaş üzerine direct baskı ya-
pabilen 2015’te çıkardığı TX300 modeline ek olarak 2016 yılın-
da daha hızlı daha geniş formatlı makina modelleri ile pazarda 
yerini alacaktır.
Tekstil sektöründe Digital baskı 1.1 milyar doların üzerinde bir 
pazar payına sahip ve sürekli büyümeye devam ediyor. Bu büyü-
menin gelişmekte olan ülkeler arasında olan Türkiye pazarında 
da 2019 yılına kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Büyüme 
sürecinde yeni iş akışları ve iş fırsatlarına açık bir pazar olmaya 
devam edecektir. Tekstil baskının geleceği bu alanda olan küre-
sel büyük oyunculardan  Mimaki önceliğinde  her daim kendini 
yenileyen, geniş arge çalışmalarına önem veren çalışmalarla 
devam etmektedir. Tekstil dijital baskı 2009 yılından başladığı 
yükseliş trendini halen sürdürmektedir. Mimaki de bu anlamda 
çok ciddi bir avantaja sahiptir. Dünya üzerinde %35 olan pazar 
payı Japonya’da %50 Türkiye’de ise % 70 olmuştur. Sürekli geli-

şim ilkesiyle yola çıkan Mimaki her yıl yapmış olduğu teknolojik 
yenilikleri ile rakiplerini sürekli geride bırakmayı başarmıştır. 

PİMMS Türkiye pazarında 2016 yılında nasıl bir dönem 
öngörüyor? Satışlar ve Pazar ne yönde seyreder?
2016-2017 yılını iyi geçireceğiz; çünkü AB’nin özellikle Euro 
bölgesinin dolar karşısında değer kaybetmesi Euro’yu ihracatçı 
olarak daha öne çıkaracak. Bu yılın ikinci yarısında da bu durum 
rakamlara yansıdı. Bizim için dezavantajlı olan parite kaynaklı 
sıkıntı Avrupa’nın büyümesiyle tekrar eski hâline yani avantaja 
dönecek. Dolayısıyla Avrupa Uzakdoğu’dan alımını artık azal-
tacak. Türkiye’ye dönmek isteyen AB’nin ekonomik büyümeyle 
beraber Türkiye’den alımlarını artıracağı bir sürece gireceğini 
düşünüyorum. Bu durumun da 2-3 yıl boyunca tüm ihracatçıla-
rın elini güçlendireceği beklentisi içindeyiz.
Pimms olarak bu yılda büyümeye devam edeceğimizi satışların 
Mart ayı itibarı ile daha da hareketleneceği düşüncesindeyiz.
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Türkiye pazarında bu yıl en çok hangi ürün grubu ve 
modellerin yoğun ilgi görmesini bekliyorsunuz?
Reklam ve tabela sektöründe Mimaki’nin yeni geliştirdiği 
SIJ320 UV baskı makinasının özellikle LUS-120 -%150 esnek 
boyası ile 2016 yılında sektöre adını altın harflerle yazacağına 
inanıyorum.
Yüksek hız, daha az enerji ve düşük üretim maliyeti ile en yakın 
rakibine fark atan bir teknolojiye sahip olan SIJ320 uv baskı 
makinamızın bu yıl yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. 
İlgi göreceğini düşündüğüm bir diğer sektörde tekstil sektörü. 
Bildiğiniz gibi tekstil sektöründe pazar lideriyiz bu yılda yeni-
lenen teknolojik gelişmeler ile Mimaki tekstil makinalarımızın 
yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz.
Mimaki’nin yeni TS500P-3200 süper geniş formatlı 3.2 mt bas-
kı yapabilen yazıcısının özellikle ev tekstil sektörünün vazge-
çilmezi olacağına inanıyoruz. TS300P modeli ise yenilikçi hızlı 
elektronik kontrolleri ve ergosoft yazılımı ile birlikte sunduğu-
muz ayrıcalıklı bir yazıcı olarak sektörde iddialı olacaktır.
Ayrıca reklam ve promosyon sektörü için UJF7151  (50x70cm) 
direkt olarak objelere baskı yapan UV-LED baskı makinası da 
yıldız olacak diye düşünüyoruz.
JFX200-2513 modeli ise düz flat baskı yapabilen (250x130cm) 
UV-LED baskı makinası da özellikleriyle en yakın rakibini geride 

bırakacak özelliklere sahip.
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