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MIMAKI Türkiye Distribütörü PİMMS, bu yıl 17’incisi düzen-
lenen Sign İstanbul Fuarı’nda bayileri ile birlikte başarılı bir 

katılım gösterdi. Fuarda mevcut ürün gruplarının yanı sıra, en 
yeni baskı çözümlerini de tanıtan PİMMS, fuar ziyaretçilerine 
sunduğu satış kampanyaları ile yoğun ilgi topladı.

Mevcut MIMAKI ürün çeşitlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan 
PİMMS, JFX500 geniş format flatbed UV LED baskı makinesi, 
JV150 ve JV300 geniş format baskı makinesi serileri, CJV150 
ve CJV300 Bas&Kes makineleri ile UJF3042 ve UJF6042 UV 
LED flatbed baskı makinelerini tanıttığı standında MIMAKI’nin 
en yeni makinelerinin de lansmanını gerçekleştirdi. 

PİMMS, portföyüne en son eklenen ve Avrupa’dan önce ilk kez 
Sign İstanbul Fuarı’nda tanıtımı yapılan yeni MIMAKI SIJ-320UV 
roll to roll UV baskı makinesini de ilk kez Türkiye endüstriyel 
baskı sektörü ile buluşturdu. Piyasada benzeri bulunmayan ve 
ekonomik fiyatlarla satışa sunulan roll to roll baskı makinesi 
fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. 

Ayrıca transfer baskıda kullanılan MIMAKI TS300P baskı maki-
nesi de fuarda ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak, PİMMS standına uğrayan 
ziyaretçiler, ayrıca MIMAKI teknolojisi ile üretilen özel boya ve 
yazılımları da görme şansı yakaladılar. PİMMS, uluslararası 
akreditasyon kuruluşlarının onay verdiği ve kanserojen madde 
içermemesi ile insan sağlığına zararsız ve daha çevre dostu bo-
yaları da ziyaretçilere tanıttı. 

PİMMS
Sign İstanbul’da Sektörün Bir Numaralı Tercihi Oldu

Geniş format baskı makinelerinde dünya lideri MIMAKI’nin Türkiye Distribütörü PİMMS, 
17’incisi düzenlenen Sign İstanbul Fuarı’nda en yeni baskı makinelerini ve uygulama çeşit-
liliğini sektör temsilcileriyle buluşturdu. Fuarda yoğun ziyaretçi kitlesini ağırlayan PİMMS, 

ziyaretçilerine ayrıca iddialı bir satış kampanyası sundu.
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PİMMS Bayileri ile Birlikte Sign İstanbul’daydı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sign İstanbul Fuarı’na bayileriyle 
birlikte katılım gösteren PİMMS, kendi standında ve bayilerinin 
stantlarında MIMAKI satışlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 
PİMMS standına gelen ziyaretçiler, MIMAKI EUROPE yetkilileri 
ve teknik servis kadrosu ile birebir görüşerek, MIMAKI çözüm-
leri hakkında bilgi ve destek alma fırsatı yakaladı.

SIJ320 UV LED Baskı Makinesi Avrupa’dan Önce İlk 
Defa Sign İstanbul’daydı

Fuarda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında, 
MIMAKI’nin Avrupa’dan önce ilk defa Sign İstanbul Fuarı’nda 
lanse ettiği SIJ-320 UV LED geniş format baskı makinesi yer aldı. 
Endüstriyel reklam sektörünün en temel ihtiyacı olacak MIMAKI 
SIJ-320 UV LED geniş format baskı makinesi, henüz Avrupa’da 
bile satışa çıkmadan Türkiye reklam sektörü ile buluştu.   

Sign İstanbul Fuarı’nda en çok ilgi gören MIMAKI ürünleri ara-
sında yer alan SIJ-320 UV LED kurutmalı baskı makinesi, iki ru-
loya aynı anda baskı yapabilme özelliği ve rulodan ruloya baskı 
yapma özelliğine sahip. Dahili kalite kontrolü ve kesintisiz baskı 
kontrolü özelliklerinin, yeni geliştirilen yüksek performanslı UV 
kurutmalı boyalar ile kusursuz bir şekilde birleştirildiği makine, 
PVC ve diğer afiş materyalleri dahil çok çeşitli tabela ortamları-
na kesintisiz, yüksek hızlı ve yüksek kaliteli baskı yapma imkanı 
tanıyor. MIMAKI’nin yeni üretimi olan bu UV boyalar kullanıla-
rak, dış mekan baskılarda sert hava koşullarına yönelik yüksek 
dayanıklılık elde edilebilmektedir. 
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MIMAKI CFL-605RT Masa Tipi Baskı Makinesi Yer 
Sorunu Olan Baskı Üreticileri İçin Geliştirildi

Sign İstanbul Fuarı’nda ayrıca, özellikle yer sorunu olan butik 
kopyalama merkezlerinin, matbaaların, prova baskı ve amba-
laj sektörünün kullanabileceği masa tipi MIMAKI CFL-605RT 
modeli de ilk kez tanıtıldı. Bu makine ile üç ana farklı kesim 
yapılabildiği gibi, katlama ve çizim işlemleri de kolaylıkla ger-
çekleştirilebilir. Özellikle MIMAKI UJF6042 baskı makinesi ile 
60x50cm kalınlığındaki karton, ambalaj ve mukavva gibi kalın 

malzemeler üzerine yapılan baskıların kesim işlemleri kolaylıkla 
gerçekleştirilerek numuneler kısa sürede hazırlanabilir. Matbaa-
cılıkta kullanılan bıçaklar yerine bu ürün kullanılabilir. Bu sayede 
kalıp maliyetinden ve zamandan tasarruf sağlanabilmektedir. 
CFL-605RT kesim masası ile freze tip döner kesim ve kırım gibi 
işlemler rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Makine, standart olarak 
FINE CUT 8 yazılımı ile satılmaktadır. Opsiyonel olarak ARTIOS 
CAD Design CAD Yazılımı da ihtiyaç halinde PİMMS yetkili bayi-
lerinden talep edilebilir. 
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PİMMS standında ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği çözümler-
den biri de VHF Multi-Cut Kesici oldu. CNC Freze makineleri, 
CNC kontrolörleri, yazılım ve araçları geliştiren Almanya men-
şeli VHF tarafından üretilen çok fonksiyonlu kesici makine, rek-
lam ve endüstriyel alanlarda profesyonel ürünler üzerinde ke-
sim işlemleri yapabiliyor. Alüminyum levha, Alucobond, karton, 
mukavva, her türlü ahşap, PVC levha gibi materyallerin kesimi 
ve V şeklinde kesim işlemleri için kullanılabilir.

MIMAKI CJV300 160 ve SIJ-320 UV LED Baskı Makine-
lerinde İddialı Satış Kampanyası

PİMMS, Temmuz 2015’te MIMAKI CJV300 160 baskı makinesi 
için bir değişim kampanyası başlatmıştı. Fuar boyunca devam 
eden bu satış kampanyası kapsamında PİMMS, son kullanıcıla-
rın mevcut dijital baskı teknolojilerini en yeni MIMAKI baskı ma-
kineleriyle yenilemesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hangi marka 
olursa olsun kullanıcıların sahip oldukları geniş format baskı 
makinelerini getirenler için, “Eski Makinenizi 5000 Euro’ya Sa-
yıyoruz” sloganıyla lanse edilen kampanya, fuar boyunca ziya-
retçilerden yoğun ilgi gördü. 

PİMMS’in müşterilerine sunduğu bir diğer satış kampanyası 
da “Teknolojiyi Yeniliyoruz” sloganıyla lanse edilen SIJ-320 UV 
LED baskı makinesi için gerçekleşti. Bu kapsamda, reklamcıla-
rın halen kullanmakta oldukları 3.20m’lik solvent baskı makine-

lerini MIMAKI SIJ-320 UV LED baskı makinesi ile değiştirmeyi 
hedefleyen PİMMS, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 
eski makinelerini 10.000 Euro indirimle geri alma fırsatı sundu. 
Fuarda her iki kampanyanın yanı sıra, iki aydan beri devam eden 
Bas&Kes değişim kampanyası sayesinde eski makineleri geri 
alma şansı sunan PİMMS, kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

Fuar sonrasında da değişim kampanyası hakkında bilgi edin-
mek isteyen kullanıcılar, PİMMS’in Türkiye genelinde endüst-
riyel reklam sektöründe hizmet veren bayileri PROCOLOR, 
AROKS, ENRİKO ALİBERTİ ve SDS’nin bölge ofislerinden daha 
geniş bilgi alabilirler. 


