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Hello, dear readers!

We start together in 2011, with the sincere desire this year to 
have the opportunity to be together over again. Together to dis-
cuss and comment on topics that excites us. Continue to moni-
tor developments and to talk about ideas and guidelines that 
focus our attention. 

In the first issue of this year of ProGRAFICA magazine, we 
will take you „In the heart of paradise“. The trip was written and 
directed by Prof. Christo Kaftandjiev who will tell you more about 
the appeals of tourism advertising. In the same section, „Creativ-
ity in advertising, you will learn more about“ Types of signs in in-
tegrated marketing communications in the automotive industry.

In the issue, we will talk about Web to print as a whole, and a 
little more about one of the available solutions. Note that this is 
just beginning and will have a theme for this year. 

In „ Technological impact“ we put in motion a series of inter-
views in which will be put up against each other, or rather from 
one another, representatives of companies operating in offset 
(analog) and managers from around the area of digital technolo-
gies.. The idea is to get information „from the spring” in what 
direction printing technology is develop. 

Very briefly, these are the highlights. 
In this issue, you will find some interesting articles that have 

followed-up online. I hope that this year we can offer you inter-
esting articles and details of various kinds not only in the pages 
of the printed magazine, but also on our website address that 
you know well.

Enjoy your reading!

Radoslav Dalev

Уважаеми читатели,
Можете да закупите списание ProGRAFICA
и от книжарници „Сиела“.

София:
МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2
Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3
Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6
КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

Пловдив:
МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2
Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167
Варна:
МОЛ Варна, бул. Сливница 201
Стара Загора:
Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков
Велико Търново:
Съдебна палата, ул. Васил Левски 16

Здравейте, скъпи читатели на сп. ProGRAFICA,

Стартираме заедно и 2011 г. с искреното желание и през 
тази година да имаме възможността да бъдем заедно. 
Заедно да обсъждаме и коментираме темите, които ни 
вълнуват. Да продължим да следим новостите и да раз-
говаряме за идеите и насоките, които фокусират внима-
нието ни.

В първия за тази година брой на сп. ProGRAFICA ще ви 
отведем „В самото сърце на рая“. Пътуването е подгот-
вено и ръководено от проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев, 
който ще ви разкаже повече за апелите на туристическа-
та реклама. В същата рубрика, „Креативност в реклама-
та“, ще научите повече и за „Видове знаци при интегрира-
ните маркетингови комуникации в автомобилния бранш“.

В броя ще си поговорим за Web to print като цяло, както 
и малко повече за едно от наличните на пазара решения. 
Имайте предвид, че това е само началото и темата ще 
има своето продължение през годината.

В „Технологичен сблъсък“ поставяме началото на серия 
интервюта, в които ще поставим един срещу друг, или 
по-скоро един до друг, представители на компании, рабо-
тещи в областта на офсетовия (аналогов) печат, и мени-
джъри на компании, творящи в сферата на дигиталните 
технологии. Идеята е да получим информация „от извора“ 
в каква посока се развиват печатните технологии.

Съвсем накратко това са основните акценти.
В броя ще откриете още няколко интересни статии, 

които имат своето продължение във виртуалното прос-
транство. Надяваме се тази година да успеем да ви пред-
ложим интересни статии и детайлна информация от раз-
лично естество не само на страниците на печатното 
списание, но и на нашия сайт, адресът на който знаете 
добре.

Приятно четене,

Радослав Далев
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