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 Технологичните иновации промениха цялата печатна 
индустрия  

 Сега при печата темпото на развитие се диктува от 
дигиталните технологии  

 Печатът вече не е самостоятелен производствен 
процес, а една интегрирана система  
 

 Обективната необходимост от усъвършенстване на техническите 
средства в печатните технологии се определя от нарастващия в 
глобални мащаби информационен поток и от нестихващата 
конкуренция за по-бърз и лесен достъп до него. Това дава и 
принципно друга оценка за резултатите от печатната 
комуникация.  
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 Понятието дигитален печат обхваща множество 
технологични решения и поне още толкова области на 
приложение, всички те с различни предимства 
 

 Главното тук е надеждната гъвкавост - персонализацията, 
печатът на променлива информация при всеки оборот и 
целенасоченото производство, предназначено за определени 
(target) групи по схемата Printing-on-Demand (PoD).  
 

 
 Дигиталните печатни системи се развиват изключително бързо, 

сменят се на всеки две години, а почти всяка година се обновяват 
с нови, по-производителни елементи и модули, с по-ниски цени 
на услугите.  
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 Двата технологични свята днес все повече и повече се 
срастват в една единна стратегия 
 

 От консуматорска гледна точка, разпространението на 
интернет и появата на вездесъщия "облак" (data cloud), 
където информацията може да се пази, вече са 
променили някои от най-основните форми на услуги и 
в печата 
 

 Нещо повече печатната технология  продължава своя 
парад към нови смарт  мобилни технологични 
решения, методи и платформи, които обещават да 
променят всичко в нея.  
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 Преди всичко едно е ясно, че част от 

тях са фокусирани в инвестиране в 
дигитални печатни технологии, 
докато друга част имат реални 
възможности, появили се от новите 
алтернативи в медийния свят 
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 Прогноза на авторитетната Smithers Pira (Forecast 2012-2017) 

 Пазарът на дигиталния печат като цяло ще 
нарасне почти двойно до 2017 г.: 
 

 За Електрофотографията (ЕР) се предвижда ежегоден 
ръст с 1,5%; 
 

 А InkJet печатът ще се развива с невиждан досега ръст 
– над 14% на година; 

 В рамките на дигиталния печат, печатът с променливи 
данни (VDP), който е същностната характеристика на 
дигиталния печат, ще достигне относителен дял от 
28% през 2012 до 34% през 2017 г.  
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 През 2012 г. се отчете, че 43% от всички 
печатни продукти са били под 2000 екз. 
 

 В този смисъл дигиталните печатни технологии 
получават всеобщо признание, особено в 
контекста персонализация на печата 
 

 За сега в Европа персонализираните печатни 
продукти заемат все още много нисък 
относителен дял (около 7% за 2010 г.) 
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 Цветът ще продължава да бъде гореща тема в 

дигитализацията на печата и това е особено 
трайна тенденция  
 

 InfoTrends  измерва стойностите на бъдещите 
продажби на цветния печат, които показват 
годишен ръст от 5,9%  за периода 2011 до  
2016 г. 

 Прогнозата е, че обемът на цветния 
дигитален печат ще нараства най-вече с 
развитието на дигиталната InkJet технология  
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 В близкото минало валидната формула беше 
„печатарите владеят работата”, днес това е 
трансформирано до формулировката „клиентът 
владее работата” 
 

 Това рефлектира в изискването: готовият продукт да 
излезе за отрицателен срок, по възможност в рамките 
на един ден или още по-скоро; целта е висока 
конкурентноспособност на печата  
 

 За сега е установено, че само 8% от структурите в 
печатната индустрия в света, могат да доставят 
своите продукти в рамките на един ден 
 

 Поставя се изискване до 2020 г. поне 30% от 
печатниците да могат да отговорят на това условие  
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 Днес InkJet се превръща постепенно във феномен  
 Тук ще има подобрени цени, усъвършенствано 

качество и машини на фона на съкращаване  на 
листовите модификации 
 

 Повечето производители, оценявайки прехода си към 
InkJet, посочват следните аргументи: 
 

 скорост, рационалност, бърза подготовка, качество на 4-цв. 
печат, ефективност, възможности за навлизане на нови пазари;  

 производителите са окуражени също и от увеличаващото се 
разнообразие на хартии и други субстрати за inkjet 
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 Днес гореща тема е високоскоростният inkjet, най- 
динамично развиващата се категория в печатната 
индустрия 
 

 В последните шест месеца много производители 
сред всички пазарни сегменти в печата или добавят, 
или търсят да добавят  inkjet системи в списъка на 
своите инвестиции  

 Производството на inkjet пазара продължи да се развива:           
-  присъединявайки определени пазарни сегменти от офсета и     
адаптирайки технологията си към тях;                                                                      
- или с прехода си извън офсетовото производство и създаване 
на напълно нови приложения  
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 Без съмнение тази дигитална технология произведе 

небивал интерес в  печатната индустрия в световен 
мащаб 
 

 Тя е предизвикателство и към офсетовия печат в 
смисъла на постигнато качеството и съотношение 
към цената, а така също и в смисъла на 
намерението си да се превърне в т. нар. 
mainstream технология 
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 Това не е само нano-мастилото на водна основа, а 
възможността да се отдели водата от мастилото 
преди неговия трансфер върху субстрата 
 

 Подходът  към мастилото, което се пренася към 
субстрата е, като към полимерен филм, вместо 
течна дисперсия, с определено съдържание на вода, 
която трябва да бъде отстранена 
 

 Уникалното в технологията Landa Nanographics е 
използването на модифицирана версия на 
офсетовия трансфер  в струйния печат  
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 Наномастилото, което е формулирано на водна 
база, се изстрелва от дюзите под формата на 
миниатюрни капки върху постоянно нагрято 
офсетово платно, където водата се изпарява, 
след което капките се пренасят върху хартията 
 

 Тук се елиминира абсорбцията на водата от 
мастилото в хартията, което елиминира 
проблемите с деформацията на хартията 
 

 Оптималното междинно платно е така проектирано, 
че то пренася пълноценно мастилото към 
субстрата, без никакви остатъци върху него, 
подобно на ламинат 
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 Нанопигментите абсорбират много повече светлина, 
отколкото пигментите с по-големи размери, което 
предпоставя безпрецедентно качество на 
изображенията:                      
 

 ултра-резки растерови точки,                                                                      
еднакво оформени, висок гланц                                                         
и широк CMYK цветови обхват,                                        
покриващ поне с 15% повече                                                        
цветове в сравнение с                                                                          
този при конвенционалния                                                                                                     
офсетов печат 
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Схема на нанасяне и форма на закрепване на 
мастиления слой при различни печатни способи - 
дигитални и класически 
  



 За тези, които все още не са добавили широкия 
формат в портфолиото на своите услуги, сега е 
времето да го осъзнаят и направят 
 

 Широкоформатният печат предоставя значителни 
възможности за растеж 
 

 InfoTrends показва, че широкоформатният 
InkJet печат ще расте с 7,9% на година в 
периода 2012-2017 
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 Същността на широкоформатния inkjet може да се дефинира 
така: висока производителност, мастилена система, която 
предлага устойчив печат върху многобройни, дори екзотични 
повърхности, пълноцветен печат, печат по поръчка, голям 
формат, опростен печатен процес, много по-късо време за 
подготовка, без макулатури 

 Актуална тенденция при широкоформатните 
струйни принтери е замяна на мастилата на водна 
основа с т. нар. еко-мастила, на база латекс или 
други по-меки, еко-разтворители; Това е 
индикатор за ориентация към екологично 
производство в този сектор  
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 Web-to-print концепцията вече не е само една 
опция, а необходимост 
 

 Днес нещата са отишли още по-напред, в 
приложението на т. нар. „облачни” услуги. За 
специалистите не е изненадващо, че „облакът” е  
вече част от печатната индустрия  
 

 Web-to-print концепцията е услуга, която 
в есенцията си се базира на „облака” 
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 Това, което потребителите на web-to-print са 
признали, е потенциалът на мрежата за 
откриване на нови пазари и потоци от приходи, 
което улеснява клиентите, когато купуват и това 
е основното принципно преимущество на „облака”  
 

 Също така, например Pantone LIVE, е също cloud-
базирана услуга 
 

 Това приложение е свързано с управлението на 
цвета, което тук е сведено до една система от 
водещи в индустрията решения, които поддържат 
дигитални библиотеки от цветове, с използването на 
които се гарантира акуратна комуникация в областта 
цвят за всеки потребител и производител по целия 
свят. 
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 Съществуват типични  хартии с пигментно покритие и без 
такова, digi papers за печат на дигитални машини  

 Но възможностите на субстратите се разширяват все повече и 
излизат извън този обсег, например:  

 синтетичните материали са подходящи за приложения, 
изискващи твърдост, издръжливост и водоустойчивост; този 
клас субстрати се разработва за т. нар. outdoor продукция;  

 различни материали, чувствителни на натиск за изисквания 
към транспортиране и др. променливи условия; тук се 
вквлючва всичко от етикети до подвижни надписи и табели;  

 субстрати, които допринасят за уникална промоция на 
продукти, като гравирани и магнитни карти;   

  Ready-to-use субстрати,  с готови за употреба размери, като 
джобни тефтери, папки, табели, кутии, карти и др..  
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 Това е ключова област за печатните технологии - късите серии 
са типични и тук, но никога не е имало толкова много 
възможности за доходи от тази сфера, както сега; 
 

 Печатът на опаковките и иновациите тук се развиват 
възходящо, по експоненциална зависимост; 
 

 Относно субстратите за печат на опаковки, фокусът 
включва най-разнообразни асортименти, много повече, 
отколкото досега това е било валидно за този сектор:  
 

 това са опаковки от вълнообразен картон, сгъваеми картонени 
опаковки, гъвкави опаковки, етикети, печат върху други видове 
субстрати за опаковки като стъкло, твърди повърхности, 
пластмаси, метализирани повърхности, самозалепващи 
етикети, топлинно свиваеми, стреч ръкави и гъвкави фолиа – 
всички те дърпат напред този сегмент и дават добри примери за 
цялата индустрия  
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 Нещо повече, опаковките разширяват и развиват 
самите печатни процеси, които се използват за 
тяхното производство:  
 

 модулните печатни машини, както и хибридните 
процеси, които правят възможно да се използват 
комбинирано, в един интегриран цикъл различни 
традиционни и дигитални печатни процеси за 
реализиране на UV flexo, ситопечат, частично 
лакиране върху фолиа и ламинати, персонализация, 
кодиране и т.н.  
 

 именно с печата на опаковки са ангажирани  
различни видове класически и дигитални 
печатни технологии  
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 Съдържанието е основно, както за производителите на 
печатни услуги, така също и за техните клиенти 
 

 Съдържанието трябва да предлага перспективи 
 

 Повечето производители на печатни продукти се фокусират 
върху B2B (business-to-business) продажбите - това означава, че 
те се нуждаят от предлагане  на свежа, добавена стойност 
чрез Websites и всички други информационни източници за 
пазара.  
 

 Сега B2B пазарни играчи харчат средно 33% от 
пазарния си бюджет за съдържанието, което през 
миналата година е било 26%.  
 

 Планира се увеличение на техния пазарен дял, до 54%, 
като разходи през идващата година.  
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 Хиперперсонализацията означава тотално 
увеличение на персонализирани печатни 
продукти, което ще даде допълнителен тласък 
на дигиталния печат и крос-медийния пазар 
 

 Хипер-персонализацията е много повече 
от персонализираните поздравления 
досега  
 

 Тя инспирира и предизвиква действие на 
потребителите  
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   Използва ли вашият бизнес автоматични решения за маркетинг? 
                                                           



 
 Тя е едно пожелание и  може да се види повече в други 

индустриални сфери - конструкторите (17%), 
професионалните услуги (16%) и търговския сектор 
(16%)   

 Малкият и среден бизнес се конфронтира с 
маркетинговите предизвикателства  
 

 Обратно, модерните фирми търсят партньори да 
автоматизират маркетинговия процес и да подкрепят 
бързата маркетингова програма. Тук софтуерните 
продукти стават много важни, помагайки в предлагането 
на услуги в реалния пазар.  
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 Мобилната революция е един от най-големите 
пробиви в технологичната среда, който ще запази 
своята позиция и в идните години 
 

 Производителите на печатни продукти и услуги 
трябва да признаят нуждата от търсене и 
обслужване на мобилни решения, да ги интегрират 
в своите портфолиа  
 

 Те трябва да търсят партньори, които да им помогнат 
да усвояват мобилните технологии за завоюване на 
нови клиенти и трансформиране на бизнеса 
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 Печат – намаление с 6,2%, достигайки 35% от 
всички разходи за комуникация 
 

 Мобилните комуникации ще достигнат 
относителен дял 12%, като увеличението ще 
бъде с 8,8 % в сравнение с настоящия 
момент  
 

 Web-комуникацията се очаква да нарасне с 
4,9% и да достигне до 27% до края на 2015 г. 
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 В 2013 г. производителите на печатни услуги, които 
намират начин да прокарат тази идея вероятно ще 
пожънат ползи  
 

 Операторите на социалните медии са тези, 
които правят едно лице да стартира разговор с 
друг, който да даде свои идеи, мнения и мисли без 
различни други комуникации на живо 
 

 Потребителите ще гледат как с директния мейл 
и e-mail възможностите да провокират клиентите 
си към комуникация в социалните медии 
 

31 



 Ако печатът е станал интегрална част от cross-media кампании, 
то време е да се приемат предизвикателствата. Ние знаем, че 
cross-media се определя като кампания, разработена за 
завоюване на аудитория чрез различни медийни канали, 
включително директен мейл, e-mail, персонализиран URLs, 
микросайтове, мобилен, социална медиа и др.  
 

 Тези комуникации са целенасочени към 
потребителите, а отговорът или липсата на 
отговор е третиран като импулс за следваща 
комуникация 

 Дали ще се произвеждат брошури, директни мейлинги или 
документация, трябва да се стане стратегически партньор, който 
помага клиентите да се движат през различните канали, да 
разширява опита им и да увеличава лоялността им. 
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 Съвременната ситуация на бурно развитие на 

информационните и комуникационни технологии 
поставя несъмнено по-високи критерии и изисквания 
пред обучението във висшите училища по 
специалностите, свързани с печатната комуникация 
 

 Нашите студенти днес имат нужда от динамично и 
атрактивно обучение, а впоследствие и от динамична 
кариера  

 Печатната индустрия все повече оттук нататък ще се 
нуждае не толкова от нови работници, които да 
заменят излизащите в пенсия, а от квалифицирани 
нови работници, но с тотално различна подготовка от   
техните предшественици  
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 Те трябва да са IT-ориентирани, с акцент върху 
дигиталния печат, върху такива понятия като: 
workflow, cross-media, blended media, remote 
publishing, web-to-print, e-book, Job definition 
format, printing-on-demand, variable-data-printing, 
web-to-print, cloud services и др. 
 

 Нашите студенти, които се подготвят  в специалност 
Полиграфия, трябва да се обучават за 
възможностите на печатната комуникация 
интердисциплинарно с други науки и технологии, на 
първо място с компютърните технологии  
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 За висшите училища е важно да поддържат 

ползотворна връзка с индустрията, със съответните 
браншови структури, осъществявайки 
взаимодействие по приоритетните направления  
 

 Новото поколение работници в скоро време 
няма да печатат повече на старите печатни 
машини, няма да използват различни междинни 
носители, а ще интегрират печата с 
елекронните медии, поставяйки още едно 
“multi” в мултимедията ! 
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 В така очертаната ситуация единственият 

изход за печатната комуникация е т. нар. 
стратегия Blending Print; 
 

 Ние се нуждаем днес от                           
BI-Textuality, т. е. печат+дигитална 
комуникация (според проф. Франк Романо от 
Рочестърския технологичен университет) 
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 Това ще позволи да се увеличи обема 
на бизнеса и да се капитализират 
пазари  
 

 В този смисъл и тази година, а и 
следващите, трябва да се разглеждат 
в контекста „Print Plus”, което е 
основният фокус на печатната 
технология днес! 
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