
FESPA Eurasia 2016’da tüm sektör 
MIMAKI-PİMMS standındaydı

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

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen FESPA Eurasia 2016 Fuarı’nda 
bir kez daha yerini alan PİMMS, standında MIMAKI’nin en yeni 
baskı makinelerini tanıttı. Dünyanın lider baskı teknolojileri üre-
ticisi MIMAKI, reklam, endüstriyel ve tekstil baskı sektörlerinde-
ki kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Stantta bu yıl, geniş 
yelpazede malzemelere baskı yapabilen JFX200-2513 geniş for-
mat 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 mal-
zemeler için özel olarak geliştirilmiş opsiyonel esnek malzeme 
baskı aparatı ile tanıtılan 320cm ebadında SIJ-320UV rulodan ru-
loya UV LED baskı makinesi; TS300P-1800 transfer süblimasyon 
baskı bakinesi; matbaa ve copy center’lara yönelik CFL-605RT 
masaüstü kesici; CJV150 ve CJV300 bas&kes makineler; 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 teks-
til baskı makinesi TX300P-1800B ile yeni endüstriyel Tiger-1800 
baskı makinesi son kullanıcıyla buluştu.

Beş ayrı stantta tanıtılan MIMAKI, yine fuarın en güçlü 
markası oldu
PİMMS bayilerinden AIT, Digimania, Karya Tekstil ve PSC Teks-
til firmaları, kendi stantlarında da MIMAKI’nin tekstil transfer ve 
direkt tekstil baskı makineleri ziyaretçilerle buluştu. Bayilerin 
stantlarında ayrıca, süblimasyon baskı için 
JV300 baskı makinesi, TS300P-1800, TX300P-1800 ve TS500-1800 

baskı makineleri tanıtıldı. PİMMS’in sign ve endüstriyel grubu 
bayilerinden Enriko Aliberti, Procolor, Sayar Matbaa ve SDS de 
ziyaretçilerini MIMAKI-PİMMS standında ağırladı. 

MIMAKI SIJ-320UV yeni opsiyonel esnek malzeme baskı 
aparatı ile tanıtıldı
Fuarda MIMAKI-PİMMS standının en dikkat çeken ürünü yine 
SIJ-320UV rulo UV LED baskı makinesi oldu. Makine, saatte 
110m2’ye kadar baskı hızı ve esnek materyallerde dahi mükem-
mel 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 uygulama 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 opsiyonel aparat sayesinde, 
SIJ-320UV modeli daha geniş yelpazede esnek malzemeye baskı 
yapabiliyor ve anti statik rulo ile çok esnek malzemelerin kırış-
ması önleniyor. 

Standın bir diğer gözdesi, MIMAKI’nin yakın zamanda piyasaya 
sürdüğü ve önceki UJF-3042FX, UJF-3042HG ve UJF6042 model-
lerinin yeni serisi olan UJF-3042MkII ve UJF-6042MkII UV LED 
masaüstü baskı makineleri oldu. 

Yeni seri makineler, LH100 UV boyalar ile çok çeşitli sert mal-
zemeler üzerine baskı yaparken, LUS-120 ve LUS-150 gibi yük-
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sek 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 yapılan kar-
ton 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 di-
ğer çözüm ise yüksek hızlı UJF-7151 plus oldu. Makine, sundu-

ğu daha yüksek baskı hızı ve yüksek baskı kalitesi ile promos-
yon ürünleri, kişiye özel tasarımlar, hediyelik eşyalar, dekoratif 
ürünler, küçük ve orta format tabela üretimleri, kontrol panelleri 
ve metal etiket gibi uygulamalar için ideal olduğunu ispatladı. 
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, beyaz ve 
şeffaf renklerdeki LUS-150 UV boyalarla tanıtılan JFX200-2513, 
MIMAKI’nin lak boyalar ile yapılabilecek kreatif uygulamalarını 
gösterdi.Stantta JV150 ve JV300 baskı makineleri ve CJV150 ile 
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CJV300 bas&kes çözümleri de yerini aldı. Eko-solvent model-
lerden JV150 ve JV300 baskı makineleri, iç mekan dekorasyon, 
afiş, mağaza dekorasyon 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 ke-
sim 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 amba-
laj ve özel sticker gibi uygulamalar için ideal bir model olduğu-
nu ziyaretçilere gösterdi.

TS300P-1800 değişim kampanyası Aralık sonuna kadar 
devam ediyor
Tekstil baskı grubunda TS300P-1800 transfer baskı makinesini 
özel bir kampanya ile fuarda tanıtan PİMMS, yılsonuna kadar 
geçerliliğini koruyacak değişim kampanyası ile tekstil baskı 
sektörünün ihtiyaçlarına yanıt verdi. Kampanya, şu anda firmala-
rın 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 
blanketli direkt tekstil baskı makinesi ilk kez Türkiye pazarına 
tanıtıldı. Fuarda pigment boyalar ile baskı yaparken tanıtılan 
yeni makine, çok farklı çeşitlilikteki doğal ve suni tekstil mal-
zemeler üzerine doğrudan baskı yapmak için geliştirilmiş olup 
özellikle esnek ve ince malzemeler için çok iyi sonuçlar elde 
edilmesini sağlıyor. Makine, moda, hazır giyim ve ev tekstil ürün-
leri için ideal. 194cm’lik baskı alanına sahip ve saatte 50m2’ye 
kadar hızla baskı yapabilen makine, süblimasyon, dispers, reak-
tif, asit ve pigment boyalar ile uyumlu. Yeni makine, Türkiye’de 

Ocak 2016 sonrası satışa sunulacak. MIMAKI standında ayrıca, 
yeni endüstriyel Tiger-1800 modeli de ziyaretçilere sergilendi.

MIMAKI, yatırımcısına rekabetçi bir kalite sunuyor
Yılın bu son etkinliğinin beklentilerini karşıladığını ve fuar ziya-
retçilerinin PİMMS-MIMAKI standına gösterdiği yoğun ilgiden 
çok memnun ve müteşekkir olduklarını dile getiren PİMMS 
Genel Müdürü Selçuk Aygüler, fuarla ilgili olarak şunları dile 
getirdi: “FESPA Eurasia Fuarı’nın Türkiye’nin geçtiği bu kritik 
dönemden olumsuz etkilenmemesi ve sektörün fuara daha fazla 
ilgi göstermesi için fuar öncesi yoğun bir şekilde pazarlama faa-
liyetlerimizi sürdürdük. PİMMS’in yaptığı bu pazarlama faaliyet-
leri 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 misa-
firlerini fuara çağırarak fuar öncesi birçok çalışma yaptı.”

Aygüler, fuara gelen yatırımcı profili ve sektörün taleplerine 
yönelik değerlendirmelerini paylaştığı konuşmasında şunları 
ifade etti: “Sektörün, son kullanıcının artan taleplerini karşılama-
daki çabasını bu fuarda daha net bir şekilde gördük. Müşterisi-
ne toplam çözüm sunma isteği ve motivasyonu ile bu fuarımızı 
ziyaret eden yatırımcılarımız, müşterisine kalite ve sürekliliği 
ön planda tutarak ürün temin edebileceği teknolojilere yönel-
di. Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz edip teknolojileri 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 de-
ğil, aynı zamanda agresif rekabete uyum sağlamak amaçlı ger-
çekleştirilen teknoloji yatırımlarıydı. 

MIMAKI de her zaman olduğu gibi bu fuarda da inovatif başarısı 
ve katma değer sağlayan özellikleri sayesinde sadece sektörün 
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taleplerine cevap vermekle kalmadı, aynı zamanda yol gösterici 
yaklaşımı sayesinde takdir topladı.”

Aygüler, fuarı ziyaret eden yatırımcıların ihtiyaçlarına MIMAKI 
teknolojisinin gücü ile en iyi şekilde yanıt verdiklerini ifade etti-
ği konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kısa vadede ekonomik ola-
rak yaşanan belirsizlikler, pek çok sektörde olduğu gibi yatırım-
cının yatırım yapma konusunda endişelenmesine sebep oldu. 
Ancak gelişen teknolojinin getirmiş olduğu dijital dünyadaki 
avantajlar, müşteriye bu dönemlerde fırsat oluşturdu. Özellikle 
sektörümüzde talebe göre baskı arayışının ve esnek üretim im-
kanlarının hızlı bir şekilde artış gösterdiğini gözlemledik. Baskı 
ihtiyaçlarındaki hızlı ve kaliteli taleplere cevap veren teknolo-
jilere yapılan yatırımların, nakit akışının yüksek ve yatırım ge-
tirisinin hızlı olduğunu biliyoruz. İleriki dönemlerde rekabetçi 
unsurların fiyat politikaları dışında bundan böyle kalite, hız ve 
üretimde katma değer sağlayacak bileşenler ile sağlanacağını 
öngörüyoruz. Müşteri beklentilerinin daha yüksek olduğu günü-
müz koşullarında, yüksek kalite ve verimlilik sağlayan MIMAKI 
makinelerimizin son kullanıcı isteklerini karşılayabilmedeki 
başarısı, yeni iş potansiyelleri ve iş alanları oluşturulmasında 
yatırımcıya fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar doğru değerlendi-
rildiği takdirde, daha kolay operasyon süreçleri ile birlikte daha 
yüksek kalitede üretimin sağlanması mümkün olacaktır.”

MIMAKI, yeni modelleri ile katıldığı fuarda yenilikçi 
vizyonunu kanıtladı
Aygüler, son olarak şunları söyledi: “Bizler MIMAKI olarak FES-
PA Eurasia 2016 Fuarı’nda, birçok yeni model ve versiyon maki-
nelerimiz ile fuara katıldık. Teknolojik anlamda kendini sürekli 
yenileyen ve Ar-Ge çalışmalarını pazarın ihtiyaçları doğrultusun-
da yürüterek son kullanıcının taleplerine en yenilikçi çözümler-
le yanıt veren MIMAKI, her sene olduğu gibi bu fuarda da paza-
rın en yenilikçi ve en rekatbetçi markası olduğunu bir kez daha 
ispatlamıştır. Biz de tüm ziyaretçilerimize MIMAKI markamıza 
ve PİMMS olarak bizlere duydukları güven için teşekkürlerimizi 
sunarız.” 


