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T
ekstil sektörünün baskı ihtiyacını üretti-

ği geniş formatta inkjet yazıcı ve kesim 

ploterleri ile karşılayan Mimaki, en yeni 

üretim çözümleri koleksiyonunu sergilediği Fespa 

2015’te ilgi odağı oldu. Moda ve ev tekstili çözüm-

lerini sergilediği fuarda, Ar-Ge faaliyetleriyle dijital 

baskı çözümlerini bir adım öne taşıyan ürünlerini 

ilgililere tanıttı. 

Fuar sırasında çıkartma kağıtlı inkjet yazıcı 

TS300P-1800’ü de tanıtan Mimaki, dijital teks-

til baskıda kalite ve verimlilik seviyesi sunan 1,8m 

genişliğinde rulodan ruloya süblimasyon inkjet 

yazıcı ile aynı zamanda kullanılan mürekkepte de 

tasarruf sağlıyor. 

Dijital baskının öneminin arttığı günümüzde yeni 

teknolojiler ve ekipmanları ile üreticilere hız ve 

maliyet avantajı sunan Mimaki’nin Avrupa Genel 

Pazarlama Müdürü Mike Horsten fuar sayesinde 

satış verilerinde yüzde 20’lik bir artış kaydettikle-

rini belirtti. 

Mimaki’nin Türkiye’deki Başarısının 

Arkasında Pimms Var

Tekstil sektörünün baskı ihtiyacını ürettiği ma-

kineler ile karşılayan Mimaki’nin Türkiye ve 

Ortadoğu temsilciliğini yürüten ve sektördeki ha-

kimiyetinin ve sektör lideri olmasında önemli rol 

oynayan Pimms Grup, başarılarını ve pazar payını 

sürekli olarak arttırıyor. 1999’dan beri tekstil sektö-

rüne hizmet veren Pimms, müşterilerine sağladığı 

teknik destek ve servis hizmetleri ile öne çıkıyor. 

Sürekli olarak yenilikçi anlayışla müşterilerine hiz-

met veren Pimms, Türkiye’deki dijital baskı sek-

törünün gelişmesinde önemli rol oynuyor. Dijital 

baskının öneminin hızla arttığı tekstil sektöründe, 

müşterilerine hız ve maliyet avantajı sağlayan Pim-

ms, aynı zaman- da üretimini 

gerçekleştirdiği inkjet solvent 

yazıcı, kaplama için sıvı lami-

nar ve kaynak 

makinesinin de 

üretimini ger-

çekleştiriyor.

M
eeting the printing need of the tex-

tile sector with its wide-format inkjet 

printers and cutting plotters, Mima-

ki became the focus of attention in Fespa 2015 

where it exhibited its latest production solutions. 

In the fair where it exhibited fashion and home 

textile solutions, it introduced its R&D activities 

and digital printing solutions to those concerned. 

Also exhibiting TS300P-1800, the inkjet printer 

with transfer papers, Mimaki ensures saving with 

the ink used concurrently with the sublimation 

inkjet from roll to roll at a width of 1,8 m by 

offering quality and efficiency in digital textile 

printing. 

In today’s world where the importance of digi-

tal printing increased, Mimaki offers speed and 

cost advantages to the manufacturers with new 

technologies and equipments and Mike Horsten 

reported that they achieved an increase of 20 % 

thanks to the fair.

Pimms Lies Behind the Success of Mimaki 

in Turkey

Pimms Group which acts as the representative of 

Mimaki which meets the printing needs of the 

textile sector with its machines in Turkey and 

Middle East and plays a key role in dominance 

and leadership of Mimaki in the sector is con-

tinuously increasing its achievements and mar-

ket share. Having served the textile sector since 

1999, Pimms stands out with the technical as-

sistance and maintenance it offers to its clients. 

Constantly serving its clients with an innovative 

approach, Pimms plays a key role in the develop-

ment of digital printing sector in Turkey. In the 

textile sector where the importance of digital print-

ing increases rapidly, Pimms offers speed and cost 

advantages to its clients and at the same time, it 

manufactures fluid laminar and welding machine 

for coating 

for its ink-

jet solvent 

printer.

Mimaki, Satıșlarını %20 Arttırdı
Mimaki Increased Its Sales by 20 % 

Geniș formatlı inkjet 

yazıcılar ve kesme 

makineleri 

üreticisi Mimaki 

tekstil sektörü için 

ürettiği yazıcılar ile 

fark yaratıyor.

Manufacturer of 

wide-format inkjet 

printers and cutting 

machines, Mimaki 

stands out with the 

printers that it 

manufactures for 

the textile sector.


