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UDÁLOSTI Z TISKÁRNY

Investice 2013 aneb „a je tu další
Heidelberg XL 106-8-P 18k“

Stejně jako každý rok přichází

Při pořizování stroje jsme se také rozhodli
investovat do nové úpravny vody pro tiskový vlhčící roztok tak, abychom ještě více
stabilizovali celý tiskový proces a zvýšili výslednou kvalitu tisku. Na přelomu června
a července bude tedy instalována poblíž
obou strojů jednotka reverzní osmózy pro
vyčištění vody, zásobník na vodu a dávkovač aditiv pro dotvrzování vody.

s železnou pravidelností jaro,
i když někdy dříve a někdy později, tak i ve FINIDRu každý rok
pořizujeme nové stroje a technologie tak, abychom byli ještě
úspěšnější, výkonnější, kvalitnější a dokázali lépe naplňovat požadavky a přání našich
zákazníků.
Součástí velkých investic roku 2012 byl
i špičkově vybavený tiskový stroj Heidelberg XL106-8, od něhož jsme si slibovali
výrazný posun v kvalitě i produktivitě tisku. A protože se to, co nám výrobce sliboval, prokázalo i v praxi, rozhodlo se vedení
společnosti zainvestovat do druhého, téměř shodného, stroje.

Maximální tisková rychlost, která narostla
o další tři tisíce archů
za hodinu na úctyhodných až osmnáct tisíc
archů za hodinu.
V čem se tiskový stroj XL 106-8-P 18k liší
od svého staršího brášky z roku 2012? Především je to maximální tisková rychlost,
která narostla o další 3 000 archů za hodinu na úctyhodných až 18 000 archů
za hodinu. Stroj také narostl téměř o metr
na délku kvůli prodloužení vykladače tak,
aby i v maximální rychlosti bylo možno
potiskovaný papír spolehlivě vyložit a stohovat.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na
instalaci podíleli. Před námi je hlavní
sezóna a my jsme tak připraveni plnit
náročná přání našich zákazníků.

30. května 2013 přivezly 4 kamióny tiskový stroj, který jsme ve spolupráci se specializovanou firmou vyložili a nastěhovali
do výrobní haly. V dalších 3 týdnech probíhala instalace stroje a ve druhé polovině
června se nový stroj točil a prováděli jsme
na něm tiskové zkoušky a testy nezbytné
pro jeho uvedení do ostrého provozu.

červen 2013
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UDÁLOSTI Z TISKÁRNY

Svět knihy Praha 2013
J

ako každoročně také letos
prezentovala naše tiskárna své
tiskařské a knihařské umění
na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, který probíhal od 16. do 19. května 2013
v Praze.
Do Průmyslového paláce na Pražském
výstavišti se na čtyři dny sjeli milovníci
literatury, nakladatelé, knihkupci a tiskárny z České republiky i zahraničí. Veletrh
s mezinárodní účastí navštívili vystavovatelé a zahraniční hosté celkem ze 30 zemí
a regionů, celkový počet návštěvníků se
vyšplhal k 36 tisícům.
Náš obchodní tým má na tomto největším
knižním veletrhu v České republice jedinečnou příležitost upevnit osobní vazby
s důležitými nakladateli, projednat produkci na následující období a informovat
o našich novinkách a investicích.

informovali naše zákazníky o nové investici do již druhého osmi věžového tiskového
stroje Heidelberg Speedmaster XL.
Zákazníci, kteří navštívili náš stánek, byli
mile překvapeni zjištěním, že se v naší
tiskárně stále něco děje. Celý obchodní
tým v čele s majitelem J. Drahošem a obchodním ředitelem M. Klosem vedl nespočet důležitých jednání s našimi stávajícími
i potencionálními obchodními partnery.
Příjemné zázemí stánku, výborné občerstvení a skvělá atmosféra přispěly k dalšímu
prohloubení vztahů s našimi zákazníky.

tému výročí připravilo Slovensko atraktivní
program s mottem „Slovensko (po)čítajte
s nami“. Do programu se zapojily osobnosti slovenského literárního života, četli se
slovenští autoři, pořádaly výstavy, debaty
i zajímavé soutěže na téma česko-slovenské literární a kulturní vztahy.
Závěry z veletrhu však nejsou pro naši tiskárnu nijak optimistické. Naši klíčoví tuzemští zákazníci neustále snižují objemy
výroby a snižují náklady titulů. Díky tlaku
na snižování výrobních nákladů a zvyšování kvality je stále těžší udržet si výbornou
pozici na tuzemském trhu. Drtivá většina
zákazníků nám však ráda zachovává přízeň.

Zákazníci, kteří navštívili náš stánek, byli mile
překvapeni zjištěním, že
se v naší tiskárně stále
něco děje.
Letošní ročník Svět knihy měl jako čestného hosta Slovensko a tématem byla poezie. Víte, že již uplynulo dvacet let, kdy se
z Československé republiky staly dva samostatné státy? A právě k tomuto dvacá-

Tiskárna FINIDR se prezentovala samostatným stánkem v pravém křídle Průmyslového paláce. Expozice i rozloha stánku zůstala stejná jako v loňském roce, navíc jsme
však zvýraznili tři klíčové novinky. Právě
pro ně byl vymezen prostor v rohu stánku,
kde se nejvíce soustřeďuje pozornost návštěvníků. Novinky z naší produkce, které
jsme na knižním veletrhu představili, byly
voňavé knihy, 3D ražba a Preflight Connector. Také uvnitř stánku i na letácích jsme
červen 2013

Na veletrhu jsme u jednání se slovenským nakladatelstvím Slovart převzali z rukou majitele, pana Hegera, ocenění pro
naši tiskárnu. Mezi nejkrásnější knihy Slovenska 2012 v kategorii krásna literatúra
byla zařazena kniha „Diera do svetra“ Veroniky Šikulovej, kterou jsme tiskli a knihařili. Na toto ocenění jsme hrdí, protože již
počtvrté za sebou získaly ocenění Nejkrásnější kniha Slovenska právě ty knihy, které
jsme vyrobili. Autorce i nakladatelství gratulujeme ke krásnému ocenění a přejeme
mnoho úspěchů v další tvorbě.
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AKTUÁLNĚ

Veletrhy v Bruselu,
Paříži a Londýně

Zástupci naší tiskárny během

letošního jara navštívili hned
tři knižní veletrhy ve státech
Evropy, kam již vyvážíme nebo
se teprve chystáme.
Letos poprvé jsme se účasnili mezinárodního knižního veletrhu v hlavním městě
Belgie. Z Bruselu jsme si dovezli nejen belgické pralinky, ale také spoustu kontaktů
na nové klienty. Belgie je jedna ze zemí,
kde se naše tiskárna rozhodla soustředit
na akvizici nových klientů v letošním roce.
Veletrh probíhal ve dnech 7. - 11. března
a jednalo se o menší veletrh, který probíhal pouze ve dvou halách. Přesto, že tento
veletrh nebyl velký rozlohou, podařilo se
nám získat zajímavé kontakty a již nyní se
v našem portfoliu objevují klienti z Belgie.
Velkou výhodou naší tiskárny oproti jiným v Belgii je celistvé umístění jak knihařských, tak i tiskařských strojů pod jednou střechou.

Velkou výhodou naší
tiskárny oproti jiným
v Belgii je celistvé umístění jak knihařských, tak
i tiskařských strojů pod
jednou střechou.

Dalším veletrhem, kterého se naši obchodníci účastnili, byl veletrh v Paříži, který se konal od 22. do 25. 3. 2013. Zástupci
FINIDRu nebyli na tomto veletrhu poprvé.
Přesto je letos příjemně překvapilo množství návštěvníků a vystavovatelů. Během
dvou dnů, které jsme na veletrhu strávili,
proběhlo mnoho úspěšných jednání jak
s novými, tak s našimi stávajícími zákazníky. Francouzský trh patří mezi důležité
trhy, kam již několik let vyvážíme a chceme zde dále rozvíjet naše aktivity.

červen 2013

1500 vystavovatelů, z toho dokonce více
než 100 vystavovatelů dětské literatury.
Věříme, že klienti, které jsme na veletrzích
oslovili, budou s naší produkcí spokojeni
a navážeme tak dlouhodobé obchodní vztahy.

Knižní veletrh v Londýně patří mezi klíčové akce s rostoucím významem a účastí
vystavovatelů z celého světa a naše tiskárna na něm nemohla chybět. Stejně
jako v loňském roce jsme byli součástí expozice České republiky, kde po celé tři dny
intenzivně probíhala jednání se stávajícími
i novými zákazníky. Veletrh se letos již tradičně konal od 15. do 17. dubna ve veletržním areálu Earls Court. Tento knižní
veletrh je ryze odborný, orientovaný především na nákup / prodej autorských práv
a licencí. Probíhá zde mnoho různých seminářů, konferencí a workshopů, nejedná
se o prodejní veletrh knižní produkce jako
takové. Veletrhu se zúčastnilo více než
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NA KONEC

1. místo

Vyhodnocení fotosoutěže
Milí kolegové,
v minulém čísle Finidraku jsme Vás opět vyzvali k zasílání svých fotografií,
tentokrát na téma: SVĚT V POHYBU. Do soutěže se zapojilo celkem 10 našich zaměstnanců, kteří zaslali celkem 26 velmi vydařených snímků. Všechny
můžete obdivovat v prostorách naší tiskárny.
Složení poroty:
• Ing. Jaroslav Drahoš, jednatel společnosti
• Ing. Maryla Adamčíková, vedoucí personálního oddělení
• Monika Ocieczková, asistentka jednatele společnosti			
		

2. místo

A kdo se stal výhercem?
1. místo: Renata Andrlová
2. místo: Pavel Chylík
3. místo: Lukáš Duspiva 		
Gratulujeme!

3. místo
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