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Mimaki broke a record selling its TS500P-3200
sublimation transfer printer with a speed of 180 m2 per hour
within the first 15 minutes of the show doors opening. “This
was the most productive Fespa Digital exhibition in which
Mimaki has ever taken place, we have received a great
number customer demands and machinery demands to be
repeated,” says Selçuk Aygüler, General Manager at Pimms
Group. UJV55-320, a 6color+white-option version of SIJ
320 UV launched in Turkey last year was on display at the
exhibition. Expressing that they displayed their large portfolio
in printing and cutting systems during the exhibition, Selçuk
Aygüler, General Manager at Pimms Group, Mimaki’s
Distributor in Turkey, said: “Additionally, we had some
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süblimasyon baskı makinesini fuar açılışının ilk 15.
dakikasında satarak bir rekora imza attı. Pimms Group Genel
Müdürü Selçuk Aygüler, “Mimaki’nin bugüne kadar katıldığı
en verimli Fespa Digital fuarıydı, çok sayıda devamlığı olacak
müşteri talebi ve makine talebi aldık” dedi. Geçen yıl
lansmanını Türkiye’de yapılan SIJ 320 UV modelinin 6 renk+
beyaz  opsiyonlu olan UJV55-320 modeli fuarda sergilendi.
Fuarda baskı ve kesim sistemleri alanındaki geniş çaplı
portföylerini sergilediklerini dile getiren Mimaki Türkiye
Distribitörü Pimms Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler
şunları söyledi; “Ayrıca, yeni ürün duyuruları şeklindeki bazı
sürprizlerimiz oldu. Ziyaretçiler gerçek dünyadaki yenilikçi

Mimaki, The Brand Leaving Its Mark
On Fespa Digital 2016

Mimaki, Fespa Digital 2016’ya Damgasını 
Vuran Marka Oldu

Endüstriyel reklam, pano ve tekstil dijital baskıları Mimaki ile Fespa Digital Amsterdam’da
görücüye çıktı. Mimaki standında yeni teknolojiler ve çözümler numune baskılarla 

ziyaretçilere sunuldu.

Industrial signs, board and textile digital prints were debuted by Mimaki at Fespa Digital
Amsterdam. Through sample prints at Mimaki booth, new technologies and solutions were

introduced to visitors. 
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surprises such as new product announcements. During the
exhibition, visitors witnessed samples of innovative
application in real world and superhero-themed prints, which
was this year’s theme. With Mimaki systems, they can create
industrial advertising (signs) and board graphics as well as
digital textile print and apparel embellishment.  In line with the
theme of superheroes of the exhibition, Visitors took the
chance to closely observe sample prints of superhero

portraits”. Underlining that the entire product portfolio
available on their booths and their new products inspired
both the industry and visitors, Selçuk Aygüler continued, “We
believe that visitors to our booth left the show with some new
ideas to make their businesses more profitable in future. We
had efficient discussions on how we can help them for this”.

Mimaki’s mark on events
Reminding that they once again sponsored the competition
of Wrap Masters at Fespa Digital, Aygüler stated that an Audi
A1 Sportback car was wrapped at the final stage. On the first
day of the exhibition, Mike gave a presentation titled as
“Digital Print in Fast Fashion” at the Digital Textile Conferecne
on March 8. “We had great success at Heimtextil in January
with our full line-up of solutions that make it easy for visitors
to expand their digital textile printing capabilities or
implement new ones, printing vibrant, durable colors on a
broad range of materials. We are pleased to be bringing
these solutions to the Fespa Digital audience as well,” said
Horsten. 

Pimms makes its strength felt at Mimaki booth
Pimms, Mimaki’s distributor in Turkey, provided a real

uygulamaların örneklerini, fuarın teması olan kahramanlar
temalı baskıları fuar boyunca gördüler. Mimaki sistemleri ile
dijital tekstil baskı ve konfeksiyon süslemenin yanı sıra,
endüstriyel reklam (sign) ve pano grafiklerini oluşturabiliyorlar.
Fuarın süper kahramanları teması doğrultusunda, ziyaretçiler
süper kahraman portrelerinin numune baskılarını yakından
gördü.” Standlarında yer alan mevcut tüm ürün portföyünün
ve yeni ürünlerinin sektöre ve ziyaretçilere ilham verdiğinin

altını çizen Selçuk Aygüler “Standımıza gelen ziyaretçiler
gelecekte işlerini daha karlı hale getirecek birkaç yeni fikirle
fuardan ayrıldıklarına inanıyoruz. Bu konuda onlara nasıl
yardımcı olabileceğimize dair yararlı görüşmeler
gerçekleştirdik” dedi.

Ylr ia raänuäOş ker Oueköeyt
Fespa Digital fuarında aynı zamanda Kaplama Ustası
Yarışması’nın (Wrap Masters) yine sponsoru olduklarını
hatırlatan Aygüler, finalde bir Audi A1 Sportback aracın
kaplandığını belirtti. Fuarın ilk günü, 8 Mart’ta gerçekleşen
Dijital Tekstil Konferansı’nda Mike Horsten ‘Hızlı Modada
Dijital Baskı’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konuyla ilgili
olarak Horsten; “Ocak ayında Heimtextil fuarında
ziyaretçilerin dijital tekstil baskısında kapasitesini arttırmalarını
veya yeniliklerini ekleyebilmelerini, geniş malzeme çeşidine
canlı ve dayanıklı renklerde baskıyı kolay hale getiren
çözümlerimizi sunarak büyük başarı elde ettik. Bu
çözümlerimizi Fespa Digital ziyaretçilerine de getirmiş
olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

0 kkyOÜd didOş ker OyleiutiueO  yyäll nu 
Mimaki’nin Türkiye distribütörü Pimms, Fespa Digital

(From left to right) Pimms Group's Chairman of the Board,
Selahattin Aygüler, Mehmet Doğrul from Procolor, Pimms Group's
General Manager
(soldan sağa) Pimms Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Aygüler, Procolor Yetkilisi Mehmet Doğrul, 
Pimms Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler

(From left to right) İskender Karaduman, Marketing Manager at
Pimms Group and Selçuk Aygüler, General Manager at Pimms
Group
(soldan sağa) Pimms Group Pazarlama Müdürü İskender
Karaduman ve Pimms Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler
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partner support for the company throughout Fespa Digital
2016. Selçuk Aygüler, Mimaki General Manager at Pimms
Group, said that, together with 4 textile subsidiaries
and 2 sign dealers, they welcomed visitors from Turkey
and gave information on innovations at Mimaki booth.
Selçuk Aygüler commented on new solutions: “At
Fespa exhibition, Mimaki TS300p-1800 large format
printer as well as sublimation inks and inkjet printers for
garment and textile applications initiated last year were
on display. To expand opportunities for textile
production, new light black, neon yellow and florescent

pink inks which will increase the versatility of inkjet
printers were introduced to visitors. We believe that
these SB410 sublimation spot colors will add new real
values to fashion, sportswear and swimwear industries.
During tests on TS300P-1800, florescent inks
combined with light black ink creates more eye-
catching, brilliant patterns. Moreover at the exhibition,
super-large format TS500P-3200 of 3.2 meters with a
capacity to print 180m2 per hour which will surely
become indispensible for the textile industry was
introduced.”

Market growth will increase
Also expressing his opinions on market expectations,
!skender Karaduman, Marketing Manager at Pimms

2016 boyunca firmaya gerçek bir partner desteği
sağladı. Pimms Mimaki Genel Müdürü Selçuk Aygüler
fuar boyunca 4 tekstil bayileri ve 2 sign bayileri ile
birl ikte Mimaki standında Türkiye’den gelen
ziyaretçileri karşılayarak, yenil ikler hakkında bilgi
verdiklerini söyledi.
Selçuk Aygüler sunulan yeni çözümler hakkında şu
bilgileri verdi; “Fespa fuarında Mimaki TS300p-1800
geniş format yazıcı ile geçen yıl başlatılan giyim ve
tekstil uygulamaları için süblimasyon boyaları ve inkjet
makinaları sergilendi. Teksti l üretim olanaklarını

genişletmek için inkjet yazıcıların çok yönlülüğünü
arttıracak yeni açık siyah, neon sarı ve floresan pembe
mürekkepleri ziyaretçilere tanıtı ldı. Bu SB410
süblimasyon spot renklerin moda, spor giyim ve deniz
giyim sektörüne yeni gerçek değerler katacağına
inanıyoruz. TS300P-1800’de yapılan testlerde floresan
boyalar açık siyah mürekkep ile birleşerek daha göz
alıcı muhteşem desenler ortaya çıkardı. Fuarda ayrıca
süper geniş formatlı TS500P-3200 modeli 3.2 metre
saatte 180m2 baskı yapabilen tekstil sektörünün
vazgeçilmezi olacak yeni modelini de tanıttı.”

0eüenueOodıdkäOenle er
Pazar beklentilerine dair görüşlerini de açıklayan
Pimms Group Pazarlama Müdürü İskender Karaduman;
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Group, said: “We will have a good season during 2016-
2017; because depreciation of EU, particularly Euro
region, against dollar will further highlight Euro as an
exporter. Therefore, Europe will cut down its purchases
from the Far East. I believe that EU intending to turn
towards Turkey will go through a period in which it will
increase its purchases from Turkey with the economic
growth. We expect that this will strengthen all exporters
for 2-3 years. As Pimms, we believe that we will
continue to grow this year too and our sales will boom
further starting from March.”
Emphasizing that as Mimaki, they have a leading

position in the textile printing market; Karaduman
stated that this position will be maintained more
strongly with new models. Reporting that they believe
super-large format TS500P-3200 printer of 3.2 meters
with a capacity to print 180 m2 per hour will be a must
for home textile industry in particular, Karaduman
argued that TS300p-1800 model is assertive in the
sectors as a privileged printer with its innovative fast
electronic controls and Ergosoft software. “In addition
to these products, UJF7151 (50 x 70 cm) direct-to-
object UV-LED printer and JFX200-2513 flat-printing
(250 x 130 cm) UV-LED printer for advertising and
promotion sectors offer benefits leaving its competitors
far behind,” said Karaduman. 

“2016-2017 dönemini iyi geçireceğiz; çünkü AB’nin
özellikle Euro bölgesinin dolar karşısında değer
kaybetmesi Euro’yu ihracatçı olarak daha öne çıkaracak.
Dolayısıyla Avrupa Uzakdoğu’dan da artık alımını
azaltacak. Türkiye’ye dönmek isteyen AB’nin ekonomik
büyümeyle beraber Türkiye’den alımlarını artıracağı bir
sürece gireceğini düşünüyorum. Bu durumun da 2-3 yıl
boyunca tüm ihracatçıların elini güçlendireceği beklentisi
içindeyiz. Pimms olarak bu yılda büyümeye devam
edeceğimizi, satışlarımızın mart ayı itibarı ile daha da
hareketleneceği düşünüyoruz.”
Mimaki olarak tekstil baskı pazarında lider konumda

olduklarını ifade eden Karaduman, yeni modellerle
birlikte bu pozisyonun güçlenerek devam edeceğini
belirtti. TS500P-3200 süper geniş formatlı 3.2 metre
saate180m2 hızla baskı yapabilen yazıcının, özellikle ev
tekstilleri sektöründe vazgeçilmezi olacağına inandıklarını
kaydeden Karaduman, TS300p-1800  modelinin ise
yenilikçi hızlı elektronik kontrolleri ve Ergosoft yazılımı ile
ayrıcalıklı bir yazıcı olarak sektörde iddialı olduğunu
savundu. Karaduman; “Bu ürünlerin yanı sıra, reklam ve
promosyon sektörü için UJF7151 (50x70cm)  direkt
olarak objelere baskı yapabilen UV-LED baskı makinesi
ve JFX200-2513 düz flat baskı yapabilen (250x130cm)
UV-LED baskı makinası rakiplerini oldukça geride
bırakan avantajlar sunuyor.”
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