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SDS Reklam A.Ş ve PİMMS’in katkıları ile geleneksel olarak her yıl düzenlenen 
Avantajlı MIMAKI Günleri etkinliği, 23-27 Şubat tarihleri arasında SDS’nin İstanbul 
Anadolu Yakası’ndaki şubesinde ve 01-05 Mart tarihleri arasında da SDS ANKARA 
şubesinde düzenlenecek. 

Avantajlı MIMAKI Günleri SDS Farkı İle 

Röportaj

MIMAKI Dijital baskı makinelerinin sergileneceği ve in-
teraktif çalışma ile tüm makinelerin teknik bilgi tanıtım 

ve sunumlarının yapılacağı Avantajlı MIMAKI Günleri etkin-
liği 23-27 Şubat tarihleri arasında SDS’nin İstanbul Anadolu 
Yakası’ndaki şubesinde ve 01-05 Mart tarihleri arasında da 
SDS ANKARA şubesinde düzenlenecek. SDS farkı ile SDS 
müşterilerine özel avantajlı fiyatlar, ödeme seçenekleri ve 
daha birçok imkânların sunulacağı Avantajlı MIMAKI Günleri 
etkinliğine tüm baskı sektörü davetli.

Biz de etkinlik hakkında bilgi almak üzere SDS Pazarlama 
İletişimi Direktörü Can Yalçın ile konuştuk.

SignGraphic olarak bizlerin de her yıl ilgiyle takip etti-
ği, SDS ve PİMMS’in geleneksel olarak her yıl farklı şe-
killerde organize ettiği MIMAKI Etkinliği’ni biliyoruz. 
Bu yılki etkinliğin amacı ve farkını anlatır mısınız?

Etkinliğimize SDS’nin daimi müşterilerine sunduğu bir ayrıcalık 
olarak başladık. Amacımız, SDS müşterilerine özel olarak, ayrı-

calıklı bir fuar imkânı yaratmak ve hâlihazırda MIMAKI kullanan 
veya makine tercihlerini MIMAKI’den yana planlayan müşterile-
rimizin MIMAKI makineleri hakkında detaylı bilgi edinmesini ve 
alternatif kullanım teknikleri konusunda ilk elden bilgi almasını 
sağlamaktır.

Bu yılki etkinliğin konsepti nedir? Hangi ürünleri ser-
gilemeyi planlıyorsunuz?

Etkinliği, kişiye özel bir fuar gibi nitelendirebiliriz. Özel bir fu-
aye alanında tüm makineler aktif çalışır vaziyette sergileniyor. 
İlgili müşterilerimiz MIMAKI’den gelen teknik personel ile direkt 
irtibata geçerek, merak ettikleri veya varsa soru işaretlerini 
giderebildikleri gibi, tüm enformasyonu istediği kadar, istediği 
süre boyunca makine başında yetkiliden direkt olarak alabiliyor, 
baskı örneklerini inceleyebiliyor ve alternatif baskı ve doğru kul-
lanım teknikleri ile alakalı tüm detayları öğrenebiliyor. 

Etkinlik boyunca ayrıca bu süre zarfında katılımcılarımıza çok 
özel fiyat ve farklı ödeme seçenekleri de sunuyoruz.  
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Röportaj

Çok özel fiyatlarla tanıtımı yapılacak ürünlerden 
kastınız nedir? Bu kampanya kapsamında hangi 
MIMAKI modelleri yer alacak?

Bu kapsamda;

SIJ-320UV Geniş Format Rulodan Ruloya Led UV Baskı Makinesi

JFX200-2513 UV Tabakaya Baskı Makinesi

Saatte 106m2 baskı hızına sahip CJV300-160 Çift Kafalı Bas-Kes 

Saatte 56m2 baskı hızına sahip CJV150-130 Tek Kafalı Bas-Kes 

JV400-160 SUV Solvent UV Baskı Makinesi

UJF-3042 HG Masaüstü UV Baskı Makinesi

CG-130SRIII Plotter 

JV300-160 Bayrak Baskı Makinesi (Ankara Etkinliği İçin)

SWJ-320 S4 Geniş Format Solvent Baskı Makinesi (Ankara Etkinliği İçin)

Son olarak eklemek istediğiniz noktalar nelerdir?

İlki 2014 yılında adana Sheraton Otel’de, ikincisi ise 2015 yı-
lında İzmir Çeşme Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 2016 yılı 
etkinliği ise hem İstanbul hem de Ankara da gerçekleştirilecek. 
İlgili tüm çözüm ortaklarımızı 23-27 Ocak tarihleri arasında İs-
tanbul İmes şubemizde, 01-05 Mart’ta ise Ankara şubemizde 
görmekten mutluluk duyarız.  


