
Hello, dear readers!

Outside is so hot that morning weather map is color in 

0%, 0%, 100%, 0% CMYK (declared a code „yellow“ because 

of dangerously high temperatures in many areas). So may-

be in the coming days is better to aim for more shaded 

areas and do not get bored, we have prepared „hot“ is-

sue, which literally will „flood“ you with topics — some of 

which will „cool“ and others will make you think.

In this issue we introduce you:

People with ideas...

 » Luben Zidarov and Tzvetan Iliev

„Hot“ Ideas:

 » Eco appeals and eco-technologies in business com-

munication

 » „Green Printing“ — caring for the environment and 

the further opportunity for expansion of business

 » „Green“ Marketing

Historic days:

 » Day of printing technologies in the modern world

 » Sofia design week 2011

Trends that have yet to develop:

 » Digitization in the publishing process, part 2

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,

Навън е толкова горещо, че в сутрешната прогноза 

за времето оцветяват картата в 0%, 0%, 100%, 0% в 

CMYK (обявен е код “жълто“ заради опасно високите 

температури в множество области). Затова може би 

в идните дни е добре да се насочим към по-сенчести 

места и за да не ни е скучно, сме ви подготвили „го-

рещ“ брой, който буквално ще ви „залее“ с теми – някои 

от които ще ви „разхладят“, а други ще ви накарат да 

се замислите.

В броя ще ви представим:

Хора с идеи...

 » Любен Зидаров и Цветан Илиев

Идеи, които са все така актуални:

 » Екоапели и екотехнологии в търговските общува-

ния

 » „Зеленият печат“ – грижа за околната среда и въз-

можност за допълнително разгръщане на бизнеса

 » “Зеленият“ маркетинг

Дни, които не се забравят:

 » Ден на печатните технологии в съвременния 

свят

 » Sofia design week 2011

Тенденции, които тепърва се развиват:

 » Дигитализацията в издателския процес, част 2

Приятно четене,

Радослав Далев
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