
Pimms fuara damgasını vurdu

Pimms standında toplam 15 bayilerin stantlarında 20 makine olmak üzere toplam 
35 MIMAKI baskı ve kesim makinesi çalışır vaziyette fuarda tanıtıldı.

Pimms Group, SIGN İstanbul Fuarı’na gerek stand tasarımı ge-
rek ziyaretçi ilgisi gerekse sergilediği teknolojilerle damgasını 
vurdu. Fuarın ardından Pimms Genel Müdürü Selçuk Aygüler 
sorularımızı yanıtladı.

SIGN İstanbul Fuarı’na katıldınız. Hangi beklenti ve 
hedefler doğrultusunda fuara katıldınız. Bu noktada 
hedeflerinize ulaştığınızı söyleyebilir misiniz?
Sizin de gördüğünüz üzere, bu sene yapılan fuarın en kalabalık 
ve en çok ilgi gören standı, gerek dekorasyonu gerek müşteri-
lere sunulan özel uygulama alanları gerekse konumu itibariyle 
her zamanki gibi Pimms standı oldu. Böylece MIMAKI markası 
da kuşkusuz fuara damgasını vurdu. Pimms standında toplam 
15, Sayar, SDS ve Procolor dahil bayilerimizin stantlarında da 20 
makine olmak üzere toplam 35 MIMAKI baskı ve kesim makine-
si çalışır vaziyette fuarda tanıtıldı. Dolayısıyla ziyaretçilerimize 
MIMAKI teknolojisini en iyi şekilde tanıtabildiğimize inanıyoruz. 
Gerek yaptığımız baskılar, gerek çok çeşitli uygulama örnekleri 
ile MIMAKI makinelerinin sunduğu farklı uygulama imkanları-
nı ziyaretçilerimize tanıtarak, kullanıcıların işlerine nasıl değer 
katabileceklerini göstermeye çalıştık. Standımızda yer alan uy-
gulama köşesinde de, şişe, bardak, mum, çerçeve, USB, kalem, 
anahtarlık, vs. gibi çok farklı nesneler üzerine yaptığımız bas-
kıları sergiledik ve ziyaretçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. 
Bu anlamda PİMMS Group olarak fuardan oldukça memnun ay-
rıldığımızı ve hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz.
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Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi bazında baktığınızda nasıl 
bir fuar oldu? Beklediğiniz müşteri ve ziyaretçi kitlesine 
ulaştınız mı? Ağırlıklı olarak yurt içinde hangi illerden, 
yurt dışından hangi ülkelerden ziyaretçi ağırladınız?
Yurtiçinde Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinden ziyaret-
çimizi ağırladık. Ancak memleketimizin son durumu göz önüne 
alındığında, yurtdışı ziyaretçilerin ilgisinin geçen seneye kıyas-
la az olduğunu gözlemledik. Standımıza gelen tüm ziyaretçileri-
miz UV LED teknolojimize büyük ilgi gösterdi.

Fuar süresince hangi çözümlerinizi ziyaretçilerle 
buluşturdunuz? Ziyaretçilerin ilgisini çeken hangi 
ürünleriniz oldu?
Bu yıl SIGN İstanbul’da çok geniş yelpazedeki baskı makinele-
rimizi tanıttık. UV LED baskının ağırlıkta olduğu standımızda, en 
çok ilgi gören makinemiz MIMAKI SIJ-320UV geniş format baskı 
makinesi oldu. Geçtiğimiz yıl SIGN İstanbul Fuarı’nda ilk kez 
Türkiye pazarına tanıttığımız SIJ-320UV LED baskı makinemiz, 
yeni gergi aparatı ile esnek malzemelere baskıda çok verimli 
sonuçlar sağladığını ispatladı. 
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Standımızın girişinde yer alan tak tasarımında ve stantta yer alan 
oturma köşesindeki lamba tasarımlarında yine tavan gergi mal-
zemesi kullanıldı ve bu baskılar SIJ-320UV baskı makinemizle 
yapıldı. Aynı şekilde, oturma bölümünün arka planında yer alan 
geniş format görselin baskısı da SIJ-320UV ile yapılarak makine-
nin baskı kalitesi bizzat sektöre ispatlanmış oldu.

MIMAKI SIJ-320UV modeli, 3.20’lik geniş baskı ebadı, saatte 
110m2’ye çıkan yüksek baskı hızı, ışıklı malzemelerde yüksek 
yoğunluklu baskı imkanı, aynı anda çift rulo baskı yapabilme 
seçeneği ve uygun yatırım ve tüketim maliyetleri ile sektörün 
beğenisini kazandı.

MIMAKI’nin geliştirdiği UV LED teknolojisi, soğuk kürleme ya-
pılmasını sağlayarak, ısıya hassas malzemelere de baskı yapıl-
masını kolaylaştırmış ve bu sayede uygulama çeşitliliğini artı-
rarak baskı üreticilerine karlı iş olanaklarının kapısını açmıştır. 
MIMAKI’nin flatbed ve rulodan ruloya UV LED baskı makineleri, 
reklam ve endüstriyel sektörlerinin de hızla büyümesine katkı 

sundu. Bu sayede UV LED teknolojimiz fuarda da farkını 
ispatlamıştır.

Kompakt masaüstü UV LED baskı makineleri grubunda, UJF-
3042HG, UJF-6042 ve UJF-7151 plus baskı makinelerimiz de stan-
dımızda yerini aldı. Ayrıca, şişe gibi silindirik nesnelere direkt 
baskı yapma imkanı sunan KEBAB Ünitesi’ni de UJF-3042HG 
modelimizle birlikte tanıttık. Obje üzerine yüksek kaliteli direkt 
baskı yaparak geleneksel serigrafi baskısının yerini alan bu se-
riler, UV LED teknolojisinin sunduğu avantajla birlikte baskı üre-
ticilerine daha güçlü ve kompakt bir baskı imkanı sunmaktadır. 

UV LED flatbed baskı grubunda geniş format baskı imkanı su-
nan JFX200-2513 baskı makinesi  ise standımıza gelen herkesin 
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle lak boya ile baskı yaparak ta-
nıttığımız JFX200-2513, sunduğu yüksek hızlı baskı ve çok çeşitli 
sert materyallere baskı imkanı sunması ile tüm ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu.
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Stantta yer alan bir diğer ürün grubumuz CJV150 ve CJV300 
bas&kes makinelerimiz oldu. Tabelacılar, matbaacılar ve bas-
kı merkezleri için rakipsiz baskı kalitesi sunan makineler, Gü-
müş, Turuncu ve Açık Siyah renkleri de içeren boya seçenek-
leri ile sağladığı görsellik ve sunduğu kreatif baskı olanakları 
ile göz doldurdu. Seri, ayrıca seni piyasaya sürülen kokusuz BS4 
eko-solvent boyalar ile stantta tanıtıldı. 

Tekstil baskı grubunda ise MIMAKI TS300P-1800 ve TX300P-1800 
baskı makineleri, reklam üreticilerinin tekstil malzemelerle ya-
pılan reklam uygulamaları için sunduğu yüksek baskı kalitesi ve 
uygun maliyetli baskı imkanını gözler önüne serdi. TS300P-1800 
baskı makinesi transfer kağıda baskı yaparken, TX300P-1800’ün 
de direkt baskı uygulamaları stantta tanıtıldı.

Son olarak, CF2 flatbed kesici ve CG-SRIII rulo 
kesici makinelerimiz de farklı uygulama örnekleri ile 
ziyaretçilere tanıtıldı. Endüstriyel baskı sektöründeki ilgi 
ve talebin her geçen gün arttığını bu fuarda bir kez daha 
gördük. Sektörün geleceğine dair görüşleriniz nelerdir?
Endüstriyel baskı sektöründe ilgi giderek daha farklı malzeme-
lere baskı yapabilen, farklı malzemelerle uyumlu ve aynı zaman-
da katma değer yaratabilen makinelere doğru yöneliyor. Kulla-
nıcılar artık, rulodan ruloya baskı makinelerinde sadece folyo, 
vinil gibi malzemelere değil, aynı zamanda tavan gergi malze-
mesinden duvar kağıdına ve hatta kumaşa kadar çok çeşitli 
malzemelere sorunsuz ve yüksek kaliteli baskı yapmak istiyor. 
Flatbed baskı makinelerinde de direkt objeye baskı yaparak 
kişiselleştirilmiş üretimler yapmak istiyor. Bu da kullanıcının fi-
yatta rekabet etmesini önleyerek üretimlerinde katma değer ya-
ratmalarını ve yaptıkları üretim ve kaliteyle farklılaşmalarını ve 
rekabet etmelerini sağlıyor. Bu anlamda kullanıcının bu imkanı 
sunacak yeni nesil teknolojilere olan ilgisi de artıyor. 

Yaptığınız müşteri görüşmelerinde kullanıcı ve 
yatırımcıların bilinç düzeyinin daha fazla arttığını 
düşünüyor musunuz?
Fuarda ziyaretçilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde bir 
kez daha gördük ki, yatırımcılar artık makine alırken sadece 
yatırım maliyetlerini değil, boya ve enerji tüketim maliyetlerini, 
malzeme fire oranlarını, farklı materyallerle çalışma imkanını ve 
operatör müdahalesini en aza indirerek stabil çalışma imkanı 
sunan özellikleri de göz önünde bulunduruyor. Bu yüzden daha 
bilinçli bir kullanıcı kitlesi ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz.

Artık sadece baskı hızı ve baskı kalitesi değil, tüm bu bahsetti-
ğim faktörler makine yatırım kararlarını şekillendiriyor. Bu açı-
dan bakarsak MIMAKI, düşük boya tüketimi, Nozzle Kurtarma 
Fonksiyonları ile kesintisiz baskı imkanı sunması, MIMAKI Fine 
Diffusion özelliği ile geçişler arası boyayı dağıtarak bant izleri-
nin oluşmasını önlemesi ve dolayısıyla firesiz baskı imkanı sun-
ması ile tüm bu beklentileriyle fazlasıyla karşılıyor.

Ayrıca kullanıcılar artık çevreye çok daha duyarlı ve 
insan sağlığına zararsız boya arayışındalar. Kullanıcılar, 
yeni nesil Greenguard sertifikalı boyalarla baskı 
yapmak istiyor. MIMAKI de ürettiği boyalar sayesinde 
kullanıcıların bu talebine en iyi şekilde yanıt veriyor.
Fuar vesilesiyle sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?
Bu fuar bize gösterdi ki; standın dekorasyonu, fuarda sergile-
nen makinelerin kalitesi ve verilen servisin kalitesi daima doğ-
ru müşteriye ulaşılmasını sağlıyor. Zaman zaman ülkede krizler 
olsa da bu tanıtımların kesintisiz ve tam olarak devam etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işler her daim süreklilik arz 
eder. Dolayısıyla her zaman çalışanın kazanacağına inanıyoruz. 


