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Mimaki and its 
Turkish Agent 
Pimms Group 
having displa-
yed their new 
generation prin-
ting machines 
at Drupa 2016 
Exhibition intro-
duced Mimaki’s 
awarded desig-
ns to their cus-
tomers.

Mimaki, 31 Mayıs – 10 Haziran tarihle-
ri arasında Düsseldorf’ta düzenlenen 
Drupa 2016 Fuarı’nda baskı segmen-

tinin tüm bileşenlerini bir araya getirdi.  Fuarda 
reklam ve endüstriyel baskı makinelerini ziyaretçiyle 
buluşturan Mimaki, fuarda geliştirilmekte olan 3D 
renkli baskı makinesinin ilk numunelerini sektörle 
paylaştı. 

Mimaki, Türkiye Distribütörü Pimms Group da 
11 gün boyunca Türkiye’den misafirlerini stantta 
ağırlayarak, en yeni Mimaki çözümlerini tanıttı. 
Mimaki’nin UV flatbed makinelerine Türkiye’den 
misafirlerin ilgisi büyük olurken, A3 ebattan geniş 
3.20 metre ebadına kadar geniş yelpazede UV bas-
kı makinelerinin sağladığı yeni iş olanakları Türki-
ye’den ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Mimaki’ye EDP’den Üç Büyük Ödül
Mimaki, Avrupa’nın en prestijli dijital baskı ödülle-
rinden EDP Awards’tan, Drupa 2016’da üç büyük 
ödül aldı. Drupa 2016’ta düzenlenen EDP Ödülle-
ri’nde (European Digital Press Association Awards) 
üç büyük ödülün sahibi oldu. Mimaki UJV55-320 
modeli, “3.20 Ebatlarında En İyi Geniş Format Ru-
lodan Ruloya Baskı Makinesi” kategorisinde; Mi-
maki UJF-7151 plus modeli “En İyi Direkt Objeye 

At Drupa 2016 organized on May 31- 
June 10 in Düsseldorf, Mimaki brought 
together all components of textile print-

ing segment. Mimaki having displayed its adver-
tising and industrial printing machines shared 
the first samples of their 3D colored printing ma-
chine at the exhibition. 

Turkey’s Distributor of Mimaki, Pimms Group 
was present at the show for 11 days to host their 
visitors and introduced the newest solutions of 
Mimaki. Mimaki’s UV flatbed machines received 
great interest from visitors coming from Turkey 
while the new job opportunities provided by UV 
printing machines on a wide spectrum of A3 size 
to 3,20 m size attracted the attention of visitors 
from Turkey.

Three Great Awards from EDP for Mimaki
Mimaki received three great awards from the Eu-
ropean Digital Press Association (EDP) Awards 
at drupa 2016. Mimaki has secured three awards 
from EDP awards at Drupa 2016. The Mimaki 
UJV55-320 has been named Best Wide Format 
Roll-to-Roll Printer up to 320 cm; the Mimaki 
UJF-7151 plus, the Best Special Object Printer; 
and the Mimaki TX300P the Best Textile Printer 

Mimaki Geleceğin 
Teknolojilerini Sergiledi
Mimaki Showcased Future 
Technologies
Drupa 2016 Fuarı’nda yeni nesil baskı makinelerini ser-
gileyen Mimaki ve Türkiye Temsilcisi Pimms Group, 
Mimaki’nin ödüllü tasarımlarını müşterilerine tanıttı.
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Baskı Makinesi” kategorisinde ve Mimaki TX300P modeli de “En İyi 
Rulodan Ruloya Tekstil Baskı Makinesi” kategorisinde ödüllerin sahi-
bi oldu.  Ödülleri, Mimaki adına EMEA Bölgesi Pazarlama Müdürü 
Mike Horsten aldı.

Mimaki, Geleceğe Hazırlanıyor
“3.20 Ebatlarında En İyi Geniş Format Rulodan Ruloya Baskı Maki-
nesi” kategorisinde; EDP ödülü alan ve bu yıl ilk defa Fespa’da lanse 
edilen ve UJV55-320 Geniş Format Rulodan Ruloya UV baskı ma-
kinesi saatte maksimum 110 metrekare baskı hızına ve 1200dpi baskı 
çözünürlüğüne sahip. Fuarda sergilenen Mimaki çözümlerinden bir 
diğeri de EDP Ödüllerinde “En İyi Direkt Objeye Baskı Makinesi” 
ödülünün sahibi olan UJF-7151 plus modeli oldu. Fuarda ayrıca, 
CFL-605RT kompakt flatbed kesim plotterı; UJV500-160 geniş for-
mat UV LED baskı makinesi; JFX200-2513 ve JFX500-2131 flat-
bed UV LED baskı makinesi grubu da tanıtıldı. Mimaki’nin 2011 
yılından bu yana üzerinde çalıştığı 3D renkli baskı makinesinin ör-
nekleri de ilk defa Drupa 2016’da baskı sektörüyle buluştu.

Drupa 2016’da Türkiye’den misafirlerini ağırlayan Pimms Group Ge-
nel Müdürü Selçuk Aygüler, fuarın beklentilerin çok üzerinde ziyaret-
çi çektiğini dile getirerek; “Baskı sektöründe dijitalleşme hızla yükseli-
şe geçerken, UV segmenti yüksek kalite konusunda daha fazla rekabet 
imkanı sunuyor. 4pl değerinde yüksek kaliteli baskı yapan UV tek-
nolojisi artık yatırımcıya rekabet şansı yaratıyor. Bu da Mimaki’yi bir 
kez daha baskı sektöründe öne çıkararak, markamızın sektörde lider 
olduğunu kanıtlamış oldu. Gelecek hızla değişiyor; biz de bu değişimi 
yakından takip edip geleceğe hazırlanıyoruz.” sözlerine yer verdi.

Roll-to-Roll up to 100 sqm/h. The awards were accepted by Mike 
Horsten, General Manager Marketing of Mimaki EMEA.

Mimaki Gets Prepared for the Future
“The Mimaki UJV55-320, which was first launched at Fespa this 
year and named Best Wide Format Roll-to-Roll Printer up to 320 
cm, and is an affordable roll-fed wide-format printer that delivers 
speeds of up to 110 m2/h and print resolutions of up to 1200 
dpi. Another Mimaki solution displayed at the show and having 
received the Best Special Object Printer award was the Mimaki 
UJF-7151 plus model. In addition, the CFL-605RT compact 
flatbed cutting plotter; the UJV500-160 wide format LED print-
ing machine, the JFX200-2513 and JFX500-2131 flatbed UV 
LED printers were introduced. The samples of the 3D colored 
printing machine, which has been developed by Mimaki since 
2011, has been introduced to the printing industry for the first 
time at Drupa 2016.

General Manager of Pimms Group, Mr.Selçuk Aygüler hosted 
guests coming from Turkey at Drupa 2016 and indicated that the 
exhibition attracted more visitors than they have expected; “While 
digitalization quickly rises in the printing industry, UV segment 
provides more competition opportunities in high quality. The UV 
technology provides competition opportunity for the investor 
with a high quality printing of 4pl. This once again puts forward 
Mimaki in the printing industry and proved that our trademark 
is the leader in the industry. The future changes quickly; we get 
prepared for the future by following closely this change,” he said.


