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MIMAKI Türkiye Distribütörü PİMMS, bu yıl 17’incisi dü-
zenlenen 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 se-
rileri, 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. Özellikle “Teknolojiyi Yeniliyoruz” sloganıyla 
lanse edilen yeni SIJ-320UV geniş format baskı makinesi 
için düzenlenen satış kampanyası fuar ziyaretçilerinin ilgi-
sini topladı.

Biz de fuar vesilesiyle bir araya geldiğimiz MIMAKI EMEA 
Bölgesi Satış Direktörü Ronald von der Broek ile Sign İs-
tanbul Fuarı’nda PİMMS standında sergilenen MIMAKI baskı 
makineleri hakkında konuştuk. Von der Broek, fuarla ilgili 
değerlendirmelerini de dergimizle paylaştı.

Öncelikle Sign İstanbul hakkında değerlendirmenizi 
öğrenebilir miyiz?

Fuar giderek daha fazla gelişiyor ve pazarın yeni ihtiyaçlarına 
uyum sağlamaya başlıyor. Sign İstanbul son yıllarda, endüstri-
yel reklam sektörünün sunduğu geniş olanaklara yanıt verebilir 
nitelikte diyebilirim.

Fuarın sadece pazarın ihtiyaçlarına hassasiyet göstermek ve bu 
ihtiyaçlara yanıt vermekle sınırlı kalmayıp, dijital baskı teknolo-
jileri kullanılarak ortaya çıkarılan yeni uygulamaların da fuarda 
sergilendiğini görüyorum. Üretici bir firma olarak, biz 3D bas-
kı gibi ya da reklam sektörüyle alakalı uygulamaların yanı sıra 
farklı materyaller üzerine UV baskı yapılarak ortaya çıkan yara-
tıcı uygulamalar gibi yeni teknolojilerin fuarda sergilenmesinden 
son derece memnunuz.

Sign İstanbul Fuarı’nda PİMMS standında sergilenen 
MIMAKI çözümleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

MIMAKI, endüstriyel reklam, dijital baskı ve tekstil ürünlerinde 
dünya çapında lider bir üreticidir. Amacımız gayet açık: Aktif ol-
duğumuz her segmentte her yıl yeni ürünler piyasaya sunmak.
Dolayısıyla bu sene de Türkiye’deki müşterilerimizin taleplerini 
karşılayacak yeni giriş ve orta segmentte CJV150 ve CJV300 
serilerimizi piyasaya sunduk. 

Ronald von der Broek: 

“MIMAKI SIJ-320 UV ile ‘Eko’ Bir Çözüm Sunuyoruz: 
Hem Ekonomik Hem Ekolojik”
MIMAKI EMEA Bölgesi Satış Direktörü Ronald von der Broek, Sign İstanbul 
Fuarı’nda PİMMS standında sergilenen MIMAKI baskı makineleri hakkında bilgi 
verdi. Von der Broek, fuarla ilgili değerlendirmelerini de dergimizle paylaştı.

MIMAKI EMEA Bölgesi Satış Direktörü Ronald von der Broek
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Türkiye reklam sektöründe 3.2m ebatlardaki geniş format baskı 
makinesi konusunda büyük bir talep vardı. Biz de bu talebe yö-
nelik olarak fuarda ürün portföyümüzün en yeni üyesi MIMAKI 
SIJ-320UV baskı makinemizi tanıttık.

Tekstil segmentinde ise, özellikle 40gr ağırlığındaki ince süb-
limasyon kağıtlarına baskı yapmak üzere tasarlanmış yeni 
TS300P-1800 modelimizi tanıttık. MIMAKI bu üründe, müşteri-
lerinin yüksek baskı kalitesi ihtiyaçlarına yanıt verebilmek üzere, 
mürekkebi 7mm uzaklıktan püskürterek kağıdın ezilmesini en-
gelleyen yeni baskı kafası teknolojisini kullanıyor.

Endüstriyel UV sektöründe ise tüm UV-LED ürün grubumuzu 
fuarda sergiledik. Fuarda ayrıca portföyümüzün amiral gemisi 
diyebileceğimiz JFX500 flatbed baskı makinemizi ve bayileri-
mizin standında da JFX200 ile yapılabilecek çeşitli uygulama 
örneklerini sergileyebileceğimiz özel bir alan yarattık.

Sign İstanbul Fuarı’nda PİMMS standında, Avrupa 
lansmanından önce yeni SIJ-320UV baskı makinesi-
nin tanıtımı gerçekleştirildi. PİMMS ayrıca yeni baskı 
makinesi için “Teknolojiyi Yeniliyoruz” sloganıyla bir 
satış kampanyası düzenledi. Makinenin sunduğu özel 
avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Makine 
Türkiye reklam sektörünün hangi ihtiyaçlarına yanıt 
verecek?

SIJ-320UV baskı makinesi ile Türkiye pazarına “Eko” bir çö-
züm sunuyoruz. “Eko” diyorum, çünkü hem ekolojik hem de 
ekonomik.

Dolayısıyla, SIJ-320UV, MIMAKI tarafından özel olarak gelişti-
rilmiş en yeni UV-LED boyalarını kullanıyor. LUS-120 dediğimiz 
bu yeni boyalar oldukça düşük maliyetler sunuyor. UV-LED ku-
rutma teknolojisinin kullanılmasıyla, daha fazla enerji tasarrufu 
sağlıyoruz ve çok daha çeşitli malzeme üzerine baskı imkanı ve 
makinenin bakım maliyetlerinde ciddi tasarruf sunuyoruz.

Özellikle Türkiye reklam sektöründeki müşterilerimiz için ise 
Twin-Roll opsiyonunu geliştirdik. Bu sayede kullanıcılar 3.2 
metrelik uygulamalardan, 1.6 metrelik medya uygulamalarına 
kolaylıkla geçiş yapabiliyor.

MIMAKI Europe açısından yılın ilk üç çeyreği nasıl geç-
ti? Değerlendirmenizi öğrenebilir miyiz?

Genel anlamda, tüm segmentlerdeki pazar payımızı artırmak-
tan dolayı son derece memnunuz. Bu da ürünlerimizin piyasa 
tarafından kabul gördüğünü ve geçtiğimiz yıllara kıyasla tüm 
segmentlerde bir büyüme yakaladığımızı göstermektedir.

Yine de Türkiye gibi bölgelerde, ekonomik durum oldukça zor-
layıcı. Bu durumda iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi bir dizi 
teste tabi kılıyor. Ama biz yine de piyasada lider olmaya ve kul-
lanıcılarımız için yeni olanaklar yaratmaya çalışıyoruz.

2016’da piyasaya sunacağınız yeni ürünler olacak mı? 

2016 yılına dair en önemli gelişme, mevcut portföyümüzü daha 
da güçlendirmek için 3D baskı segmentine girecek olmamızdır.
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