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PIMMS Group and Mimaki, will jointly participate to

FESPA Eurasia Fair to be held between the dates 8-11th
of December and showcase their printin machines geared
towards the advertisement, industrial and textile markets.
PIMMS Group-Mimaki will welcome the visitors to its
stand with a focus on a theme of a wide range of
products and variety of applications. 
At the stand of PIMMS Group-MIMAKI, sublimation
transfer printing, UV LED printing, cutprint and plotter
cutting machines will be showcased in operating state
during the whole of the fair. The visitors will have the
chance to closely examine the sample prints as well as

PİMMS Group ve Mimaki, reklam, endüstriyel ve
tekstil pazarlarına yönelik baskı makineleriyle 8-11

Aralık tarihleri arasında düzenlenecek FESPA Eurasia

Fuarı’na ortak katıl ım gösterecek. 

PİMMS Group-Mimaki standı, geniş ürün yelpazesi

ve uygulama çeşitl i l iğine odaklanan bir tema çerçe-

vesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. PİMMS Group-

MIMAKI standında, süblimasyon transfer baskı, UV

LED baskı, baskes ve plotter kesim makineleri fuar

boyunca çalışır halde sergilenecek. Ziyaretçiler hem

numune baskılarını yakından inceleyebilecek hem de

fuar kampanyalarından faydalanabilecek.

Pimms Group and Mimaki’s Joint
Participation to Fespa Eurasia

Pimms Group ve Mimaki’den Fespa
Eurasia’ya Ortak Katılım

8-11 tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenecek Fespa Eurasia Fuarı’nda bu yıl Pimms Group ve Mimaki
Eurasia birlikte katılım gösterecek. Pimms Group tekstil bayileri AIT, Digimania, PSC Tekstil ve Karya Tekstil’in

de kendi stantlarıyla yer alacağı fuarda, Mimaki yine en son teknolojileriyle fuarda olacak.

Pimms Group and Mimaki will jointly participate this year to the Fespa Eurasia Fair to be held
at CNR Expo between the dates 8-11th of December.  Pimms Group textile dealers AIT,

Digimania, PSC Textile and Karya Textile will also participate to the fair with their own stands,
Mimaki once again shall be present at the fair showcasing its latest technologies.  
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benefit from the special price offers made at the fair.  

A Major Exchange Campaign for Transfer Printing

by Mimaki

Among one of the textile printing machines that will be
eye catching is the TS300P-1800 transfer printing
machine. The special price offers for this machine shall
continue until the end of the year, Mimaki is planning to
replace under more attractive conditions the transfer
printing machines that the companies are using at the
present time as well as the worn out transfer printing
machines with the new ones. An exchange campaign for
Mimaki TS300P-1800 transfer printing machines shall be
held.  Within this framework, Mimaki will purchase at its

value price the existing machine belonging to the end
user, whatever its brand may be, and replace it with the
new Mimaki TS300P-1800 machine. On top of that, this
campaign including the heads covers full warranty for 2
years. 

Another New Product From Mimaki : Direct Textike

Printing Machine with Blanket

At the stand of PIMMS Group-Mimaki, the direct textile
printing machine with blanket Tx300P-1800B will be
presented for the first time at the fair. This new machine
was developed to enable printing directly onto many
varieties of natural and artificial textile materials, good
results are obtained in terms of elastic and thin materials
in particular. This machine is ideal for fashion, ready-to-

Mimaki’den transfer baskıda büyük değişim
kampanyası
Tekstil baskı makineleri arasında fuarda ses getire-

cek ürünlerden biri TS300P-1800 transfer baskı

makinesi. 

Makine için yılbaşına kadar sürecek kampanya, şu

anda firmaların halihazırda kullanmakta oldukları ve

eskiyen transfer baskı makinelerini daha cazip koşul-

larda Mimaki transfer makinesi i le yenilemeyi amaçlı-

yor. 

Mimaki TS300P-1800 transfer baskı makinesi için bir

değişim kampanyası olacak. Bu kapsamda, son kul-

lanıcının mevcut makinesi, hangi marka olursa olsun

değerinde alınıyor ve yerine Mimaki TS300P-1800

makinesi veril iyor. Üstelik bu kampanya kafalar dahil

2 yıl tam garantiyi de kapsıyor.

Mimaki’den yeni bir ürün daha: Blanketli direkt
tekstil baskı makinesi
Fuarda i lk defa tanıt ımı yapılacak olan blanketl i

Tx300P-1800B direkt teksti l  baskı makinesi de

PİMMS Group-Mimaki standında sergilenecek. 

Yeni makine, çok farklı çeşitl i l ikteki doğal ve suni

tekstil malzemeler üzerine doğrudan baskı yapmak

için geliştiri lmiş olup özellikle esnek ve ince malze-

meler için çok iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. 

Makine, moda, hazır giyim ve ev tekstil ürünleri için

idealdir. 

194cm’lik baskı alanına sahip ve saatte 50m2 baskı
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wear garments and home textile products.This machine is
capable of printing on an area of  194cm  and printing on
50m2 per hour, it is compatible with sublimation,
disperse, acid and textile dyes. This new machine will be
ready for sale in Turkey as of January 2016. 

Mimaki Will Once Again Prove it is the Leader in the

Field of UV LED Printing 

Mimaki will showcase many varieties of machine options
offered with roll and flatbed printing belonging to the UV
LED printing segment, Mimaki will also respond to the
differing demands coming from customers who wish to
print onto different ranges of materials, to increase their
profitabilities and develop their businesses.  The Mimaki
SIJ-320UV LED printing machine has proven its
leadership in the UV LED roll printing from the first day of
its launching to the market, the machine will show its high
quality printing capacity even on to heat sensitive
materials. This machine is leader in printing on to  tensile
ceilings in particular as well as printing on to many

varieties of textile fabrics and is ideal for home textile,
interior decoration and advertisement sectors.
In terms of UV LED flatbed printing group, the  new
UJF3042 and UJF6042  model series and UJF3042MkII
ve UJF6042MkII printing machines that Mimaki launched
a short tome ago and which was presented for the first to
the Turkish market at Sign Istanbul Fair will also be
showcased. Furthermore, the UJF7151 plus UV LED
flatbed printing machine will also be showcased to the
visitors in operating state presenting their printing
capabilities on to different objects.  The UJF-7151 plus,
furthmore LUS350 endowed with 500  percent flex capacity
that prints on to material with super flex dye is capable of
shaping the said material with vacuum.   These machines that
are among the tabletop printing machines segment, are ideal
for those who wish to print on to different objects and to
create added value by personalizing the products. These
machines are capable of printing on to all types of hard and
flexible surfaces you can think of such as bottles, glazing,

yapabilen makine, süblimasyon, dispers, reaktif, asit

ve tekst i l  boyalar i le uyumludur. Yeni makine,

Türkiye’de Ocak 2016 sonrası satışa sunulacak.

Mimaki UV LED baskıda liderliğini bir kez daha
gösterecek
UV LED baskı segmentinde rulo ve flatbed baskıda

sunduğu çok çeşitl i makine seçeneklerini fuarda ser-

gileyecek olan Mimaki, farklı yelpazedeki malzemeler

üzerine baskı yapmak, karlı l ıklarını artırmak ve işlerini

geliştirmek isteyenler için farklı taleplere yanıt vere-

cek. 

Piyasaya sunulduğu ilk günden bu yana UV LED rulo

baskıda birincil iğini ispatlayan Mimaki SIJ-320UV

LED baskı makinesi, ısıya duyarlı malzemeler üzerin-

de dahi yüksek kaliteli baskı kapasitesini ortaya

koyacak. 

Özellikle tavan gergi malzemesine üzerine baskıda

sektör lideri olan makine, çok çeşitl i tekstil kumaşla-

rına da baskı yapabilme özelliği i le ev tekstil i, iç

mekan dekorasyon ve reklam sektörleri için ideal bir

makinedir.

UV LED flatbed baskı grubunda ise Mimaki’nin yakın

zamanda piyasaya sürdüğü ve Sign İstanbul

Fuar ı ’nda i lk defa Türkiye pazar ına tanıt ı lan,

UJF3042 ve UJF6042 modellerinin yeni seri ler i

UJF3042MkII ve UJF6042MkII baskı makineleri ser-

gilenecek. 

Ayrıca UJF7151 plus UV LED flatbed baskı makinesi

de ziyaretçilere farklı nesnelere baskı yaparken ser-

gilenecek. UJF-7151 plus, ayrıca yüzde 500 esne-

me kapasitesine sahip LUS350 süper esnek boya ile

baskı yapılan malzemeye vakum ile şekil verebilir.

Masaüstü flatbed baskı makinesi segmentinde yer

alan bu makineler, birbirinden farklı nesneler üzerine

baskı yapmak isteyen ve ürünlerini kişiselleştirerek

katma değer yaratmak isteyenler iç in ideal.

Makineler şişe, cam, bardak, USB, kalem, kutu,

ajanda, telefon kıl ıf ı, magnet gibi aklınıza gelebilecek
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drinking glasses, USB, pencils, boxes, memo books, phone
cases and m agnets. Within the wide format UV LED flatbed
printing group, the  Mimaki JFX200-2513 printing machine
will also be presented at the stand and attract the immense
attention of the sector at FESPA Eurasia  just like it did during
other fairs. Furthermore, at the PIMMS Group-Mimaki stand
at FESPA Eurasia, the CJV300 cutprint model will also  be
shown in operating state to the visitors. The  Mimaki JV150
model thanks to its 107cm dimension and the JV300 with its
160cm dimension will both exhibit  their differences in terms
of sublimation transfer printing. As for the Mimaki flatbed
plotter  CFL-605RT machine, as a follow up to the printing
features of  UJF6042 model, it will exhibit its cutting features
that are ideal for packaging designers. PIMMS Group General
Manager Mr. Selçuk Aygüler said that they have given their
support to  FESPA Eurasia from the first day it was
established and stressed on the importance of this
organization made possible with the collaboration of ARED:
“FESPA Eurasia, is especially a significant platform for Mimaki
brand considering the immense interest in digital textile
printing. This year we will be exhibiting our products at two
separate stands, we have grouped these products for both
textile as well as the advertisement sectors. FESPA Eurasia
that has made an impression on domestic and foreign
participators and with its visitor profile in the sector has paved
the way for us to reach out to a more expansive mass and to
secure the leadership of Mimaki in the market.”
According to Mr. Aygüler in spite of the economic and political
situation prevalent in 2016,  the sector is continuing  to grow
and develop and added the following: “This year we have
seen that no matter what the circumstances may be, we have
managed to overcome the difficult periods we were faced
with. Thanks to Mimaki’s leading technology and cost
effective productions that have increased profitability
potentials, the Mimaki users continued to develop their
businesses and maximised their profits.  During this process
the Mimaki users opened the way for new business
opportunities and fomented their growth by creating more
value added productions. 2016’nın bu son etkinliğinde de
kullanıcılarımıza ve potansiyel müşterilerimize Mimaki’nin
kendilerine sunabileceği bu yeni fırsatları aktaracağız.
Böylelikle 2017’nin çok daha verimli geçeceğine
inanıyorum.”
Mr. Selçuk Aygüler, finalized his words as follows: “With
regard to products we will promote to the advertisement,
industrial and textile sectors, we are planning to present
our products that will make a difference together with our
range of applilcations to the  benefit of all sector members
that will be visiting the FESPA Eurasia Fair. Aside from the
surpise campaigns we have in store at the fair, we are
looking forward to welcoming those visitors who are
desirous to make new investments and develop their
businesses at our stand and at the PIMMS Group-
MIMAKI stands.”

çok çeşitl i sert ve esnek yüzeyler üzerine baskı

yapabilmektedir. Geniş format UV LED flatbed baskı

grubunda ise Mimaki JFX200-2513 baskı makinesi

her fuarda olduğu gibi FESPA Eurasia’da da sektö-

rün yoğun rağbet göstereceği bir model olarak stant-

ta yerini alacak. 

FESPA Eurasia’da PİMMS Group-Mimaki standında

ayrıca CJV300 baskes modeli de çalışır vaziyette

ziyaretçi lere tanıt ı lacak. Mimaki JV150 model i

107cm’lik ebadı ve JV300 de 160cm’lik ebadı ile

süblimasyon transfer baskıda farkını ortaya koyacak.

Mimaki’nin flatbed plotter makinesi CFL-605RT ise

UJF6042 model inin yapt ığı baskı lar ın ardından,

ambalaj tasarımcıları için ideal kesim özelliklerini ser-

gileyecek.

PİMMS Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler, FESPA

Eurasia’ya kurulduğu ilk günden bu yanda destek

verdiklerini söyledi ve ARED ile ortaklaşa yapılan bu

organizasyonunun önemini vurguladı: “FESPA

Eurasia, özellikle dij ital tekstil baskıcıl ığına yoğunlaş-

masıyla Mimaki markası için oldukça önemli bir plat-

form. 

Biz de bu yıl hem tekstil hem de reklam sektörlerine

yönelik olarak gruplandırdığımız ürünleri iki ayrı stant-

ta tanıtacağız. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı katıl ımcı

ve ziyaretçi profil i i le sektörde ses getiren FESPA

Eurasia, pazardaki Mimaki l iderliğini sağlamlaştırma-

mızda ve daha geniş bir kitleye ulaşmamızda bize

yardımcı oluyor.”

2016 yıl ıdaki ekonomik ve siyasal duruma rağmen

sektörün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini dile

getiren Aygüler, şunları söyledi: “Bu yıl, her ne olursa

olsun içinde bulunduğumuz sıkıntı l ı dönemlerden

büyüyerek çıkabileceğimizi gördük. 

Mimaki’nin lider teknolojisi ve düşük maliyetli üretim

sayesinde sunduğu yüksek kar potansiyeli i le kulla-

nıcılarımız işlerini geliştirmeye ve karlı l ıklarını maksi-

mize etmeye devam ettiler. Mimaki kullanıcıları bu

süreçte yeni iş olanaklarının kapısını açtı ve daha

katma değerli üretimler ortaya koyarak büyüme gös-

terdiler. 2016’nın bu son etkinliğinde de kullanıcıları-

mıza ve potansiyel müşterilerimize Mimaki’nin kendi-

lerine sunabileceği bu yeni fırsatları aktaracağız.

Böylelikle 2017’nin çok daha verimli geçeceğine ina-

nıyorum.”

Selçuk Aygüler, son olarak şunları söyledi: “Reklam,

endüstriyel ve tekstil sektörlerine sunacağımız ürün-

lerimizle, FESPA Eurasia Fuarı’nı ziyaret edecek tüm

sektör mensuplarına farklı l ık yaratabilecekleri üretim-

lerimizi ve uygulama çeşitl i l iğimizi sunmayı planlıyo-

ruz. Sürpriz kampanyalarımızın da olacağı fuarda,

yeni yatırım yapmak ve işlerini geliştirmek isteyen

ziyaretçi ler imiz i  bayi ler imiz in ve PİMMS Group-

MIMAKI stantlarına bekliyoruz.”


