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Mimaki-Pimms Stand Impressed 
With its New Technologies at 
Fespa Eurasia 2016
Visiting the Fespa Eurasia 2016 Fair held between 8 – 11 December, the digital 
and textile printing sector met at the joint stand of Pimms and Mimaki.

8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Fespa Eurasia 2016 Fuarı’nı ziyaret 
eden dijital ve tekstil baskı sektörü, Pimms ve Mimaki ortak standında buluştu.

Taking its position once more at 
Fespa Eurasia 2016 Fair held for the 
fourth time this year, PİMSS present-
ed the newest printing machines of 
Mimaki. Being the world’s leading 
printing technologies producer, Mi-
maki displayed once more its quality 

within advertisement, industrial and 
textile printing sectors. In the stand, 
JFX200-2513 wide format UV LED 
flatbed printing machine that can 
print on materials at wider range; 
UJF-7151 plus desktop UV LED 
printing machine; “new generation” 

UJF-3042MkII and UJF-6042MkII 
desktop UV LED flatbed printing 
machines; SIJ-320UV roll-to-roll UV 
LED printing machine of 320 cm that 
is developed specially for fine and 
flexible materials and is displayed 
with optional flexible material printing 

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen 
Fespa Eurasia 2016 Fuarı’nda bir 
kez daha yerini alan Pimms, stan-
dında Mimaki’nin en yeni baskı 
makinelerini tanıttı. Dünyanın lider 
baskı teknolojileri üreticisi Mimaki, 

reklam, endüstriyel ve tekstil baskı 
sektörlerindeki kalitesini bir kez daha 
gözler önüne serdi. Stantta bu yıl, 
geniş yelpazede malzemelere baskı 
yapabilen JFX200-2513 geniş format 
UV LED flatbed baskı makinesi; UJF-

7151 plus masaüstü UV LED baskı 
makinesi; “yeni nesil” UJF-3042MkII 
ve UJF-6042MkII masaüstü UV LED 
flatbed baskı makineleri; ince ve 
esnek malzemeler için özel olarak 
geliştirilmiş opsiyonel esnek malzeme 

Mimaki-Pimms Standı Fespa 
Eurasia 2016’da Yeni 
Teknolojileriyle Göz Kamaştırdı



12

12

  G
Ü

N
D

EM
  N

EW
S

baskı aparatı ile tanıtılan 320cm eba-
dında SIJ-320UV rulodan ruloya UV 
LED baskı makinesi; TS300P-1800 
transfer süblimasyon baskı bakinesi; 
matbaa ve copy center’lara yöne-
lik CFL-605RT masaüstü kesici; 
CJV150 ve CJV300 bas&kes maki-
neler; JV150 ve JV300 eko-solvent 
baskı makineleri yer aldı. Mimaki’nin 
4’üncü hol G10 no’lu standında ise 
Türkiye pazarında ilk defa Fespa 
Eurasia Fuarı’nda lanse edilen yeni 
blanketli direkt tekstil baskı makinesi 
TX300P-1800B ile yeni endüstriyel 
Tiger-1800 baskı makinesi son kulla-
nıcıyla buluştu.

BEŞ AYRI STANTTA TANITILAN 
MIMAKI, YINE FUARIN EN 
GÜÇLÜ MARKASI OLDU
Pimms bayilerinden AIT, Digimania, 
Karya Tekstil ve PSC Tekstil firmaları, 
kendi stantlarında da Mimaki’nin 
tekstil transfer ve direkt tekstil baskı 
makineleri ziyaretçilerle buluştu. Bayi-

lerin stantlarında ayrıca, süblimasyon 
baskı için JV300 baskı makinesi, 
TS300P-1800, TX300P-1800 
ve TS500-1800 baskı makineleri 
tanıtıldı. Pimms’in sign ve endüstriyel 
grubu bayilerinden Enriko Aliberti, 
Procolor, Sayar Matbaa ve SDS de 
ziyaretçilerini Mimaki-Pimms standın-
da ağırladı. 

TS300P-1800 DEĞIŞIM 
KAMPANYASI ARALIK SONUNA 
KADAR DEVAM EDIYOR
Tekstil baskı grubunda 
TS300P-1800 transfer baskı 
makinesini özel bir kampanya ile 
fuarda tanıtan Pimms, yılsonuna 
kadar geçerliliğini koruyacak değişim 
kampanyası ile tekstil baskı sektörü-
nün ihtiyaçlarına yanıt verdi. Kam-
panya, şu anda firmaların halihazırda 
kullanmakta oldukları ve eskiyen 
transfer baskı makinelerini daha 
cazip koşullarda Mimaki transfer 
makinesi ile yenilemeyi amaçlıyor. 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.
Fuarda 4. hol G10 no’lu Mimaki 
standında ise Tx300P-1800B blan-
ketli direkt tekstil baskı makinesi ilk 
kez Türkiye pazarına tanıtıldı. Fuarda 
pigment boyalar ile baskı yaparken 
tanıtılan yeni makine, çok farklı çeşit-
lilikteki doğal ve suni tekstil malzeme-
ler üzerine doğrudan baskı yapmak 
için geliştirilmiş olup özellikle esnek 
ve ince malzemeler için çok iyi so-
nuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ma-
kine, moda, hazır giyim ve ev tekstil 
ürünleri için ideal. 194cm’lik baskı 
alanına sahip ve saatte 50 m2’ye 
kadar hızla baskı yapabilen makine, 
süblimasyon, dispers, reaktif, asit ve 
pigment boyalar ile uyumlu. Yeni ma-
kine, Türkiye’de Ocak 2016 sonrası 
satışa sunulacak. Mimaki standında 

equipment; TS300P-1800 transfer 
sublimation printing machine; CFL-
605RT desktop cutter for printing 
house and copy centers; CJV150 
and CJV300 print & cut machines; 
JV150 and JV300 eco-solvent 
printing machines were displayed. 
In Mimaki’s stand located in Hall 
4 Stand no G10, TX300P-1800B 
direct textile printing machine with 
new blanket launched for the first 
time into the Turkish market at Fes-
pa Eurasia Fair and new industrial 
Tiger-1800 printing machine met 
with the end users.

DISPLAYED AT FIVE DIFFERENT 
STANDS, MIMAKI WAS ONCE 
MORE THE STRONGEST 
BRAND OF THE FAIR
Among the Pimms agencies, 
AIT, Digimania, Karya Tekstil and 
PSC Textile companies presented 
Mimaki’s textile transfer and direct 
textile printing machines before the 
visitors. Additionally in the stands of 

the agencies, JV300 printing ma-
chine, TS300P-1800, TX300P-1800 
and TS500-1800 printing ma-
chines for sublimation printing were 
displayed. Enriko Aliberti, Procolor, 
Sayar Matbaa and SDS as part of 
the sign and industrial group agen-
cies of Pimms hosted their visitors 
at Mimaki-Pimms stand. 

TS300P-1800 EXCHANGE 
CAMPAIGN CONTINUES UNTIL 
THE END OF DECEMBER
Presenting the TS300P-1800 trans-
fer printing machine among the 
textile printing group at the fair with 
a special campaign, Pimms meets 
the needs of the textile printing sec-
tor via an exchange campaign that 
will be valid until the end of the year. 
The campaign is aiming to renew 
the old transfer printing machines 
that the companies are currently us-
ing with a Mimaki transfer machine 
under more attractive conditions. 
In this context, the current machine 

of the end user is purchased at 
its value regardless of the brand 
and in return he is given a Mimaki 
TS300P-1800 machine. Moreover, 
this campaign includes a full 2 year 
guarantee including the heads.
In the fair at Hall 4 stand no G10 
Mimaki stand, Tx300P-1800B 
direct textile printing machine with 
blanket was presented for the first 
time to the Turkish market. The new 
machine displayed while printing 
with pigment dyes, was developed 
to print directly on natural and 
artificial textile materials in various 
forms and it ensures much better 
results especially for flexible and fine 
materials. The machine is ideal for 
fashion, ready-made garment and 
home textile products. The machine 
that has a printing area of 194 cm 
and that can print up to 50 square 
meters / hour is compatible with 
sublimation, disperse, reactive, acid 
and pigment dyes. The new ma-
chine will be put for sale in Turkey 
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following January 2016. In Mimaki 
stand, new industrial Tiger-1800 
model was displayed before the 
visitors as well.

MIMAKI SIJ-320UV WAS 
DISPLAYED WITH THE NEW 
OPTIONAL FLEXIBLE PRINTING 
EQUIPMENT
Another most appealing products 
of Mimaki-Pimms stand in the fair 
was SIJ-320UV roll UV LED printing 
machine. The machine proved 
itself to be unrivalled thanks to its 
printing speed up to 110 square 
meters/hour and perfect printing 
quality even in flexible materials. 
Having more than 20 installations 
in institutions within the last year, 
the SIJ-320UV model became the 
first choice of the printer producers 
wanting to create a more profitable 
job potential by acquiring a system 
that renews the solvent machines 
and provides a wider application 
range. 

The machine was for the first time 
in this fair this year displayed with 
the new optional flexible material 
equipment. Thanks to this optional 
equipment, SIJ-320UV model can 
print on a flexible material in a wider 
range and thus the crumpling of the 
very flexible materials are prevented 
via anti-static roll. 
Another favorite of the stand 
was the recently put into market 
UJF-3042MkII and UJF-6042MkII 
UV LED desktop printing ma-
chine which are the new series of 
UJF-3042FX, UJF-3042HG and 
UJF6042 models. While machines 
of new series can print on various 
hard materials with LH100 UV dyes, 
they also have the ability to UV print 
on flexible materials such as silicon 
cover via high performance flexible 
UV dyes such as LUS-120 and 
LUS-150. In addition, cardboard 
box print done via UJF-6042MkII 
ad CFL-605RT desktop cutter were 
displayed for the packaging and 

modeling sector professionals look-
ing for the most ideal solutions for 
sample box production via cutting 
and breaking.
Another solution presented with-
in the desktop UV LED printing 
machine group was the high speed 
UJF-7151 plus. 
The machine proved itself to be ideal 
for the applications such as promo-
tion products, customized designs, 
souvenirs, decorative products, 
small and medium format signboard 
productions, control panels and 
metal labels via high printing speed 
and high printing quality it offers. In 
the stand there was also JFX200-
2513 printing machine within the 
wide format UV LED printing group 
that became one of the machines 
that visitors showed the most inter-
est to in the fair. CMYK presented 
JFX200-2513 displayed with LUS-
150 UV dyes in white and transpar-
ent colors as well as  the creative 
applications that can be performed 

ayrıca, yeni endüstriyel Tiger-1800 
modeli de ziyaretçilere sergilendi.

MIMAKI SIJ-320UV YENI 
OPSIYONEL ESNEK MALZEME 
BASKI APARATI ILE TANITILDI
Fuarda Mimaki-Pimms standının en 
dikkat çeken bir diğer ürünü SIJ-
320UV rulo UV LED baskı makinesi 
oldu. Makine, saatte 110m2’ye kadar 
baskı hızı ve esnek materyallerde dahi 
mükemmel baskı kalitesi ile rakipsiz 
olduğunu bir kez daha kanıtladı. Son 
bir yılda 20’den fazla sayıda işletmeye 
kurulumu yapılan SIJ-320UV modeli, 
hem solvent makinelerini yenileyen 
hem de daha geniş yelpazede uygu-
lama imkanı elde ederek daha karlı 
iş potansiyeli yaratmak isteyen baskı 
üreticilerinin ilk tercihi oldu. 
Makine, bu yıl ilk kez bu fuarda yeni 
opsiyonel esnek malzeme baskı 
aparatı ile birlikte tanıtıldı. Bu opsi-
yonel aparat sayesinde, SIJ-320UV 
modeli daha geniş yelpazede esnek 

malzemeye baskı yapabiliyor ve anti 
statik rulo ile çok esnek malzemelerin 
kırışması önleniyor. 
Standın bir diğer gözdesi, Mimaki’nin 
yakın zamanda piyasaya sürdüğü ve 
önceki UJF-3042FX, UJF-3042HG 
ve UJF6042 modellerinin yeni serisi 
olan UJF-3042MkII ve UJF-6042MkII 
UV LED masaüstü baskı makineleri 
oldu. Yeni seri makineler, LH100 UV 
boyalar ile çok çeşitli sert malzemeler 
üzerine baskı yaparken, LUS-120 ve 
LUS-150 gibi yüksek performanslı 
esnek UV boyalar ile de silikon kılıf 
gibi esnek materyaller üzerine UV 
baskı becerisine sahiptir. Sınıfının bu 
en hızlı makineleri, fuar boyunca cam, 
akrilik malzeme, kalem, seramik, 
ahşap, silikon kılıf ve plastik gibi 
materyallere baskı yaparken tanıtıldı. 
Fuarda ayrıca, UJF-6042MkII ile ya-

pılan karton kutu baskısı, CFL-605RT 
masaüstü kesici ile kesim ve kırım 
yapılarak numune kutu üretimleri için 
en ideal çözümü arayan ambalaj ve 
modelleme sektörü profesyonellerine 
tanıtıldı.
Masaüstü UV LED baskı makinesi 
grubunda sergilenen bir diğer çözüm 
ise yüksek hızlı UJF-7151 plus oldu. 
Makine, sunduğu daha yüksek baskı 
hızı ve yüksek baskı kalitesi ile pro-
mosyon ürünleri, kişiye özel tasarım-
lar, hediyelik eşyalar, dekoratif ürünler, 
küçük ve orta format tabela üretimleri, 
kontrol panelleri ve metal etiket gibi 
uygulamalar için ideal olduğunu ispat-
ladı. Stantta ayrıca, geniş format UV 
LED baskı grubunda JFX200-2513 
baskı makinesi her zaman olduğu 
gibi ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği 
makineler arasında yer aldı. CMYK, 

Fuarda Mimaki-Pimms standının en dikkat çeken 
bir diğer ürünü SIJ-320UV rulo UV LED baskı makinesi 
oldu.
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beyaz ve şeffaf renklerdeki LUS-150 
UV boyalarla tanıtılan JFX200-2513, 
Mimaki’nin lak boyalar ile yapılabile-
cek kreatif uygulamalarını gösterdi.
Stantta JV150 ve JV300 baskı 
makineleri ve CJV150 ile CJV300 
bas&kes çözümleri de yerini aldı. 
Eko-solvent modellerden JV150 ve 
JV300 baskı makineleri, iç mekan 
dekorasyon, afiş, mağaza deko-
rasyon ve reklam ürünleri ve araç 
kaplama gibi çok geniş kullanım 
alanları için uygun. CJV300 bas&kes 
makinesi ise saatte 105.9m2’ye 
varan baskı hızı ile baskı ve kesim 
işlemlerini eş zamanlı gerçekleştiriyor. 

CJV150 ise saatte 56.2m2’ye varan 
baskı hızı ile giriş seviyesi bir çözüm 
sunuyor. Stantta, özel gümüş varaklı, 
beyaz ve light black ile baskı imkanı 
sunan 130cm’lik CJV150 modeli, 
güvenlik etiketleri, kutu ambalaj ve 
özel sticker gibi uygulamalar için 
ideal bir model olduğunu ziyaretçilere 
gösterdi.

MIMAKI, YATIRIMCISINA 
REKABETÇI BIR KALITE 
SUNUYOR
Yılın bu son etkinliğinin beklentilerini 
karşıladığını ve fuar ziyaretçilerinin 
Pimms-Mimaki standına gösterdiği 

yoğun ilgiden çok memnun ve müte-
şekkir olduklarını dile getiren Pimms 
Genel Müdürü Selçuk Aygüler, fuarla 
ilgili olarak şunları dile getirdi: “Fespa 
Eurasia Fuarı’nın Türkiye’nin geçtiği 
bu kritik dönemden olumsuz etki-
lenmemesi ve sektörün fuara daha 
fazla ilgi göstermesi için fuar öncesi 
yoğun bir şekilde pazarlama faaliyet-
lerimizi sürdürdük. Pimms’in yaptığı 
bu pazarlama faaliyetleri sayesinde 
Mimaki ile ortak katıldığımız standımız 
çok daha kalabalık ve ilgi çekici oldu. 
Bizim dışımızda, standımızda kendi 
misafirlerini ağırlayan bayilerimiz de 
şehir içi ve şehir dışı misafirlerini fuara 

by Mimaki’s lacquer dyes.
In the stand, there was also JV150 
and JV300 printing machines and 
CJV150 with CJV300 print & cut 
solutions. Among the eco-sol-
vent models, JV150 and JV300 
printing machines are suitable for 
wide areas of use such as interior 
decoration, banners, store deco-
ration and advertisement products 
and vehicle covering. CJV300 print 
& cut machine can perform printing 
and cutting procedures simultane-

ously thanks to its printing speed 
up to 105.9 square meters / hour. 
On the other hand, CJV150 offers 
an introduction level solution with 
a printing speed up to 56.2 square 
meters / hour. 
CJV150 model of 130 cm that 
offers printing opportunities with 
special silver leaf, white and light 
black, proved itself to be an ideal 
model for applications such as 
safety labels, box packaging and 
special stickers.

MIMAKI IS OFFERING A 
COMPETITIVE QUALITY TO ITS 
INVESTOR
Stating that the last activity of the 
year met their expectations and 
that they were content about the 
interest showed by the fair visitors 
to the Pimms-Mimaki stand, Pimms 
General Director Selçuk Aygüler 
stated these words in relation to 
the fair: “We robustly continued our 
marketing activities prior to the fair 
so that Fespa Eurasia Fair would 
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not be affected by the critical period 
Turkey was going under and that 
the sector could show much more 
interest in it.Thanks to the market-
ing activities done by Pimms, our 
joint stand with Mimaki was much 
more crowded and interesting. In 
addition to us, our agents hosting 
their own gueests in our stand 
conducted many studies before 
the fair by inviting their inner and 
outer city guests”.
Aygüler stated these in his speech 
where he shared his evaluations 
regarding the profiles of the in-
vestors coming to the fair and the 
requests of the sector: “We saw 
clearly once more the effort of sec-

tor in meeting the increasing need 
of the end user.Our investors that 
visited this fair with the desire and 
motivation to offer their customers 
a total solution directed them-
selves towards the technologies 
that they can acquire by prioritiz-
ing quality and continuity for their 
customers. Investors that analyzed 
the customer needs correctly and 
that followed up the technol-
ogies closely showed greater 
interest in technologies that give 
importance to R&D investments, 
innovations and unique features 
as a target just like Mimaki. The 
investments made in the fair were 
not only to enhance the capacity 

but they were also technological 
investments made for showing 
compliance with the aggressive 
competition.As always, Mimaki 
did not only meet the needs of 
the sector thanks to its innovative 
success and features that provide 
added value, but it also gained 
appreciation thanks to its guiding 
approach”.
Aygüler continued his speech 
where he stated they met the 
needs of the investors visiting the 
fair through the power of Mimaki 
technology as follows
“Uncertainties experienced in the 
short term economically created 
doubts for the investors in mak-

çağırarak fuar öncesi birçok çalışma 
yaptı.”
Aygüler, fuara gelen yatırımcı profili ve 
sektörün taleplerine yönelik değerlen-
dirmelerini paylaştığı konuşmasında 
şunları ifade etti: “Sektörün, son 
kullanıcının artan taleplerini karşılama-
daki çabasını bu fuarda daha net bir 
şekilde gördük. Müşterisine toplam 
çözüm sunma isteği ve motivasyonu 
ile bu fuarımızı ziyaret eden yatırımcı-
larımız, müşterisine kalite ve sürekliliği 
ön planda tutarak ürün temin edebi-
leceği teknolojilere yöneldi. Müşteri 
ihtiyaçlarını doğru analiz edip teknolo-

jileri yakından takip eden yatırımcılar, 
bu fuarda hedef olarak Mimaki gibi 
Ar-Ge yatırımlarının yüksek olduğu, 
inovasyona önem veren ve rakipsiz 
özelliklere sahip teknolojilere daha 
çok ilgi gösterdiler. Fuarda yapılan 
yatırımlar sadece kapasiteyi artırmak 
amaçlı değil, aynı zamanda agresif 
rekabete uyum sağlamak amaçlı 
gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarıydı. 
Mimaki de her zaman olduğu gibi bu 
fuarda da inovatif başarısı ve katma 
değer sağlayan özellikleri sayesinde 
sadece sektörün taleplerine cevap 
vermekle kalmadı, aynı zamanda yol 

gösterici yaklaşımı sayesinde takdir 
topladı.”
Aygüler, fuarı ziyaret eden yatırımcıla-
rın ihtiyaçlarına Mimaki teknolojisinin 
gücü ile en iyi şekilde yanıt verdiklerini 
ifade ettiği konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü: “Kısa vadede ekonomik 
olarak yaşanan belirsizlikler, pek çok 
sektörde olduğu gibi yatırımcının 
yatırım yapma konusunda endişelen-
mesine sebep oldu. Ancak gelişen 
teknolojinin getirmiş olduğu dijital 
dünyadaki avantajlar, müşteriye bu 
dönemlerde fırsat oluşturdu. Özellik-
le sektörümüzde talebe göre baskı 
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arayışının ve esnek üretim imkanları-
nın hızlı bir şekilde artış gösterdiğini 
gözlemledik. Baskı ihtiyaçlarındaki 
hızlı ve kaliteli taleplere cevap veren 
teknolojilere yapılan yatırımların, nakit 
akışının yüksek ve yatırım getirisinin 
hızlı olduğunu biliyoruz. 
İleriki dönemlerde rekabetçi unsur-
ların fiyat politikaları dışında bundan 
böyle kalite, hız ve üretimde katma 
değer sağlayacak bileşenler ile 
sağlanacağını öngörüyoruz. Müşteri 
beklentilerinin daha yüksek oldu-
ğu günümüz koşullarında, yüksek 
kalite ve verimlilik sağlayan Mimaki 

makinelerimizin son kullanıcı istek-
lerini karşılayabilmedeki başarısı, 
yeni iş potansiyelleri ve iş alanları 
oluşturulmasında yatırımcıya fırsatlar 
sunmaktadır. Bu fırsatlar doğru 
değerlendirildiği takdirde, daha kolay 
operasyon süreçleri ile birlikte daha 
yüksek kalitede üretimin sağlanması 
mümkün olacaktır.”

MIMAKI, YENI MODELLERI ILE 
KATILDIĞI FUARDA YENILIKÇI 
VIZYONUNU KANITLADI
Aygüler, son olarak şunları söyledi: 
“Bizler Mimaki olarak Fespa Eurasia 

2016 Fuarı’nda, birçok yeni model 
ve versiyon makinelerimiz ile fuara 
katıldık. Teknolojik anlamda kendini 
sürekli yenileyen ve Ar-Ge çalışmala-
rını pazarın ihtiyaçları doğrultusunda 
yürüterek son kullanıcının taleplerine 
en yenilikçi çözümlerle yanıt veren 
Mimaki, her sene olduğu gibi bu 
fuarda da pazarın en yenilikçi ve en 
rekatbetçi markası olduğunu bir kez 
daha ispatlamıştır. 
Biz de tüm ziyaretçilerimize Mimaki 
markamıza ve Pimms olarak bizlere 
duydukları güven için teşekkürlerimizi 
sunarız.”

ing investments in many sectors. 
However the advantages the digital 
world brought by the improved 
technology created opportunities 
to the customers in this period. We 
especially observed a fast increase 
in search for print based on request 
and flexible production opportuni-
ties.We know that the investments 
made in the technologies that meet 
the fast and qualified requests 
within printing needs and the cash 
flow is high and that the investment 
return is quick. We foresee that 
the competitive elements in the 
upcoming periods will be creat-
ed through components that will 
provide quality, speed and added 

value in production. In today’s 
world where the customer expec-
tations are very high, the success 
of Mimaki machines in meeting the 
needs of the end user requests 
offer opportunities to the investors 
for creating new job potentials 
and business areas. Through tese 
opportunities, if benefited correctly, 
it will be possible to have easier op-
eration processes and productions 
of higher quality”.

MIMAKI PROVED ITS 
INNOVATIVE VISION DURING 
THE FAIR IT PARTICIPATED 
WITH NEW MODELS
Aygüler concluded her words as 

follows: “We as Mimaki took part in 
Fespa Eurasia 2016 Fair with our 
many new models and version 
machines. 
Continuously renewing itself in 
terms of technology and meeting 
the requests of the lend user with 
innovative solutions by conduct-
ing its R&D works in accordance 
with the market studies, Mimaki 
proved once more just as every 
year that it is the most innovative 
and most competitive brand of 
the market. 
We give our thanks to all of our 
visitors for the trust they placed 
on our Mimaki brand and on us 
as Pimms”. 


