
Dear readers,

In the first issue of the magazine, Francois Martin, Marketing 
Manager Imaging&Printing Group, HP EMEA, reminded us 
about the words of the creator of HP Indigo — Benny Landa, 
namely: „Everything that can become digital, will become digital, 
and the printing is no exception… The photography, the music, 
the radio, everything will become digital…The printing is begin-
ning to surf on this new wave.“ In order to try to catch this new 
wave in printing, we decided that the issue of  ProGRAFICA 
magazine, which you are holding in your hands right now, will 
be dedicated to some of the interesting possibilities, which the 
digitalization is giving not only in the area of printing, but to many 
other aspects of our contemporary living.   

Namely because of this, we will direct your attention to Web 
to print, and more precisely to some of its specific aspects. Of 
course, we will start with the most important, what is standing be-
hind the word group „Web to print“ in English, how to select the 
appropriate Web to print and last, but not least, how to prevent 
yourselves from making some mistakes, which would cause 
negative impact on your activity.  

We will continue with the series of interviews with leading 
companies in the area of the digital printing. In the present is-
sue, the representatives of Kodak will answer our questions.   

With what we said until now, we are not covering all the inter-
esting topics in the this issue of the magazine.

Here you will find out about the „Effective marketing 

communications of the books“, and also something more about 

„The integrated marketing communications of Coca-Cola“. 

You will be able to read the first part of the article about XML 

and about the marketing materials and the facilities, which it 

is adding to the creation and the dissemination of the informa-
tion through various channels and its localization in multiple 
languages. 

Probably you would want to share with us what is your opin-
ion about Web to print and if you intend to integrate such system 
in your working process. Please, contact us at: r.dalev@print-
publishing.bg or prografica@print-publishing.bg.

Enjoy 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,

В първи брой Франсоа Мартин, Marketing Manager 
Imaging&Printing Group, HP EMEA, ни припомни думите на 
създателя на HP Indigo — Бени Ланда, а именно: „Всичко, 
което може да стане дигитално, ще стане дигитално и 
печатът няма да бъде изключение... Фотографията, музи-
ката, радиото, всичко става дигитално... Печатът сега 
започва да сърфира по тази нова вълна.“ За да се опита-
ме и ние да „яхнем“ тази нова вълна в печата, решихме 
броят на сп. ProGRAFICA, който държите в ръце, да бъде 
посветен на някои от интересните възможности, които 
дава цифровизацията не само на печата, но и на много 
други аспекти на съвременното ни съществуване.

Именно поради тази причина ще насочим вниманието 
ви към Web to print и по-специално към няколко определени 
аспекта. Разбира се, ще започнем с най-важното, а имен-
но: какво се крие зад това словосъчетание на английски, 
как да изберете най-подходящата Web to print система 
и, не на последно място, как да се предпазите от някои 
грешки, които биха могли да окажат неприятно влияние 
върху дейността ви.

Ще продължим и серията от интервюта с водещи ком-
пании в сферата на дигиталния печат. В този брой на на-
шите въпроси ще отговарят представителите на Kodak.

С казаното дотук не изчерпваме интересните теми, 
засегнати в настоящия брой.

Ще разберете за „Ефективните маркетингови комуни-
кации на книгите“, както и малко повече за „Интегрирани-
те маркетингови комуникации на Кока-Кола“. Ще можете 
да прочетете и първата част на статията, посветена 
на XML и маркетинговите материали и улесненията, кои-
то той носи при създаването и разпространението на 
информацията чрез различни канали и нейната локализа-
ция на множество езици.

Може би ще искате да споделите с нас какво е вашето 
мнение за Web to print и смятате ли да интегрирате по-
добна система във вашия работен процес. Пишете ни на: 
r.dalev@print-publishing.bg или prografica@print-publishing.bg.

Приятно четене,
Радослав Далев
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