
NEWS    GÜNDEM

34 www.tekstilteknoloji.com.tr

Mimaki, one of the leading wide-format printing
machines and cutting plotters manufacturer for textile and
industrial markets, displayed its latest printing
technologies at Fespa Eurasia 2015 Exhibition on
December 10 to 13, 2015. The booth theme exactly the
same with the ones Mimaki used in Fespa exhibitions held
in Europe was transported to Fespa Eurasia. At the fair
bringing together wide-format digital printing, screen
printing, textile printing and industrial advertising
industries of Turkey and the surrounding regions, Mimaki
booth hosted a large number of visitors from both Turkey
and overseas during four days.
Pimms Group, Mimaki’s Distributor in Turkey, also met its

Reklam, tekstil ve endüstriyel pazarlara yönelik dünyanın
önde gelen geniş format baskı makineleri ve kesim plot-
ter’ları üreticisi Mimaki, 10-13 Aralık 2015 tarihlerinde,
Fespa Eurasia 2015 Fuarı’nda en yeni baskı teknolojilerini
sergiledi. Mimaki’nin Avrupa’da düzenlenen Fespa fuarla-
rında kullandığı stant temasının bire bir aynısı Fespa
Eurasia’ya taşındı. Türkiye ve çevre bölgelerin geniş for-
mat dijital baskı, serigrafi, tekstil baskı ve endüstriyel rek-
lam sektörlerini buluşturan fuarda, Mimaki standı dört gün
boyunca yurtiçi ve yurtdışından gelen çok sayıda misafi-
rini ağırladı.
Mimaki’nin Türkiye Distribütörü Pimms Group da fuar
boyunca Mimaki standında Türkiye’deki müşterileriyle bir

Mimaki and Pimms Became The
Center Of Attention At Fespa

Eurasia 2015
Fespa Eurasia 2015’te Mimaki ve Pimms,

Yenilikleriyle İlgi Odağı Oldu

Fespa Eurasia Fuarında yoğun ziyaretçi çeken Mimaki standı, interaktif ve dinamik stant
tasarımının yanı sıra, Türkiye pazarına ilk defa lanse edilen tekstil baskı makineleri ile fuarın en

çok ilgi gören stantlarından biri oldu.

Mimaki booth, attracting many visitors at Fespa Eurasia Exhibition, became one of the most
attention-drawing booths of the exhibition with the textile printing machines launched for the

first time in Turkey as well as its interactive and dynamic style.
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customers in Turkey at the Mimaki booth during the
exhibition. Stating that the third edition of Fespa Eurasia
was highly successful, Selahattin Aygüler, the Chairman
of the Executive Board of Pimms Group, commented on
the exhibition: “We decided to take part in Fespa Eurasia
with Mimaki Europe this year. As Pimms, it was a fruitful
exhibition for us. We presented Mimaki’s new machines
into the Turkish market, which are produced with the
unprecedented technology by Mimaki and has won great
recognition since its launch. We welcomed a large
number of visitors from neighboring countries and all over
the world at our booth for four days. Our guests had the
chance to witness limitless application ranges available
through Mimaki printers and through the information by
Mimaki team, they received opinions on how they could
develop their own businesses and create added value.
We would like to take this opportunity to thank all our
visitors for their interest in our booth and the entire Mimaki
staff for being with us throughout the exhibition.”

Special Campaigns by Pimms for Fespa Eurasia
There was a special campaign by Pimms for the Mimaki
CJV150-130 model, winner of the “Best Print/Cut Award”
of EDP Awards presented during Fespa Exhibition held in
Köln in May. The machine put up for sale at a price of
11.750 Euros during the fair received considerable
interest at Mimaki booth. Replacement campaign
organized for Mimaki’s high-performance wide-format
LED UV printer model of SIJ-320 UV launched in Turkey
in September for the first time also continued in Fespa
Eurasia Exhibition. Within the scope of the campaign

araya geldi. Fespa Eurasia’nın bu yıl üçüncüsü yapılan
etkinliğinin oldukça başarılı geçtiğini dile getiren Pimms
Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler fuarla
ilgili şunları söyledi: “Fespa EurasiaFuarı’na bu yıl Mimaki
Europe ile birlikte katılma kararı aldık. Pimms olarak, bizim
açımızdan oldukça verimli bir fuar geçirdik. Mimaki’nin
benzersiz teknolojisi ile üretilen ve piyasaya sunulduğu
andan itibaren oldukça beğeni toplayan yeni makinelerini
Türkiye pazarına sunduk. Dört gün boyunca komşu ülke-
lerden ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaret-
çiyi standımızda ağırladık. Misafirlerimiz Mimaki baskı
makineleri ile yapılabilecek sınırsız uygulama çeşitlerini
gördüler ve Mimaki ekibinin bilgilendirmesiyle kendi işleri-
ni nasıl geliştirebilecekleri ve nasıl katma değer yaratabi-
lecekleri konusunda fikir aldılar. Bu vesileyle, standımıza
gösterdikleri ilgi için tüm ziyaretçilerimize ve fuar boyunca
yanımızda olan tüm Mimaki ekibine teşekkür ederiz.” 

Pimms’ten Fespa Eurasia’ya özel kampanyalar
Mayıs ayında Köln’de düzenlenen Fespa Fuarı’nda ger-
çekleşen EDP Ödülleri kapsamında “En İyi Bas/Kes
Ödülü”nü kazanan Mimaki CJV150-130 modeli için de
Pimms’in fuara özel kampanyası vardı. Fuar boyunca
11.750 Euro’dan satışa sunulan makine, Mimaki standın-
da sektörün yoğun ilgisiyle karşılaştı. 
İlk defa Eylül ayında Türkiye lansmanı gerçekleştirilmiş
olan yüksek performanlı geniş format LED UV baskı maki-
nesi Mimaki SIJ-320 UV modeli için yapılan değişim kam-
panyası Fespa Eurasia Fuarı’nda devam etti. “Teknolojiyi
Yeniliyoruz” sloganıyla tanıtılan kampanya kampsamında,
markası ne olursa olsun eski 3.20’lik makinelerini getiren-
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promoted under the motto “Replacing the Technology”,
those who bring their old machines of 3.20 took the
opportunity to purchase Mimaki SIJ-320 UV printer with a
discount of 10.000 Euros.

Mimaki printers became the heroes of the exhibition
At Fespa Eurasia in which the entire Mimaki textile printing
machine group took place, Mimaki UV, solvent, SUV, latex
and sublimation printer group included in the industrial
advertising segment also met the visitors.  Mimaki’s wide-
format printer SIJ-320 UV launched for the first time in
Turkey in September before the European market became
the center of attention at the exhibition.
This year Mimaki launched TX300P-1800 direct-to-textile
printer at Fespa Eurasia for the first time in Turkey. The
machine gave a new impulse to the Turkish textile industry
with its affordable price as
well as its high printing
quality and high-speed
printing. 
Lastly  Mimaki UJF-7151
Plus UV flatbed printer was
introduced at the Mimaki
booth, which for the first
time meth the Turkish
advertising industry at Fespa
Eurasia after its first launch
at Viscom Dusseldorf and
Viscom Italy 2015, is the
best small-format digital
printer of its kind and offers
higher speed, precision,
bigger-size printing and affordable prices. Moreover at the
fair Mimaki CFL605-RT compact flatbed cutting plotter
providing considerable time and cost savings in prototype
and small lot production also took place.

Pimms Dealers also at Fespa Eurasia in their own
booths
Textile dealers of Pimms Group came together with their
customers at their own booths as well. While Mimaki
textile printers were on display at the booths of Pimms
dealers AIT, Digimania and Future Digital, different
application types were also introduced to the industry
professionals. Furthermore, at the booths of all three
papers and machinery manufacturing companies, demo
productions were performed using Mimaki printers. A
new surprise by Pimms this year was that it has
incorporated the company Karya Tekstil. Introducing
Mimaki printing machines at its own booth, Karya Tekstil
announced its cooperation with Pimms for the first time at
Fespa Eurasia Exhibition. Vehicle Wrap Workshop, a
classic by Fespa Eurasia Exhibition, succeeded in
becoming a frequent stop for the visitors this year as well.
For printings used in vehicle wrapping, Mimaki CJV300-
model printers were preferred. 

ler, Mimaki SIJ-320UV baskı makinesine 10.000 Euro
indirimle sahip olma fırsatını yakaladı. 

Mimaki baskı makineleri fuarın baş kahramanları
oldu
Tüm Mimaki tekstil baskı makineleri grubunun yer aldığı
Fespa Euraia’da, endüstriyel reklam grubu içerisindeki
Mimaki UV, solvent, SUV, lateks ve süblimasyon baskı
makineleri grubunun tamamı da ziyaretçilerle buluştu.
Eylül ayında Avrupa pazarından önce ilk defa Türkiye’de
lansmanı gerçekleştirilmiş olan Mimaki SIJ-320UV LED
geniş format baskı makinesi de Mimaki standında ilgi
odağı oldu. 
Mimaki bu yıl Fespa Eurasia’da Mimaki TX300P-1800
direkt tekstil baskı makinesinin Türkiye’deki ilk lansmanını
gerçekleştirdi. Makine, sunduğu yüksek baskı kalitesi ve

yüksek hızlı baskı imkanının
yanı sıra, uygun fiyatları ile
de Türkiye tekstil sektörüne
yeni bir soluk getirdi. 
Son olarak, Viscom
Dusseldorf ve Viscom İtaly
2015’teki ilk lansmanının
ardından Fespa Eurasia
Fuarı’nda ilk kez Türkiye
reklam sektörü ile buluşan,
alanının en iyi endüstriyel
küçük format dijital baskı
makinesi olan ve çok daha
yüksek hız, hassasiyet,daha
büyük ebatlı baskı ve uygun
fiyatlar sunan Mimaki UJF-

7151 Plus UV flatbed baskı makinesi  Mimaki standında
tanıtıldı. Fuarda ayrıca, prototip ve küçük parça üretimin-
de zamandan ve maliyetlerden ciddi tasarruf sağlayan
Mimaki CFL605-RT kompakt flatbed kesim plotterı da
yerini aldı. 

Pimms bayileri de kendi stantlarıyla Fespa
Eurasia’daydı
Pimms Group tekstil bayileri de fuarda kendi stantlarında
müşterileriyle bir araya geldi. Pimms bayileri AIT,
Digimania ve Future Digital stantlarında Mimaki tekstil
baskı makineleri sergilenirken, farklı uygulama çeşitleri de
sektör profesyonellerine tanıtıldı. Ayrıca, üç ayrı kağıt ve
makine üreticisi firmanın standında da Mimaki baskı
makineleri kullanılarak demolar gerçekleştirildi. Bu yıl
Pimms’in bir diğer sürprizi Karya Tekstil firmasını bayi
ağına katmış olmasıydı. Fuarda kendi standında Mimaki
baskı makinelerinin tanıtımını gerçekleştiren Karya Tekstil,
Pimms ile gerçekleştirdiği işbirliğini ilk kez Fespa
EurasiaFuarı’nda duyurdu. 
Fespa EurasiaFuarı’nın klasikleşmiş Araç Kaplama
Atölyesi bu yıl da ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı
başardı. Araç kaplamada kullanılan baskılarda Mimaki
CJV300 model baskı makineleri tercih edildi.
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