
Hello, dear readers!

The issue of ProGRAFICA magazine you are holding in your 

hands will offer you a combination of useful and interesting mate-

rials. We have decided that at the beginning of September when 

most of us are coming back from the holidays it will be necessary 

to have some time to adapt to the working environment.

That is why in this issue we would like to offer you the co-

project of Neo Print, studio Illusion and Atia print – www.funbook.

eu. This site is the first stop for every one who is going back to 

work after a holiday vacation with hundreds of photos, for it will 

help them immortalize their summer adventures in an incredibly 

beautiful and well made photo-book.

And because after fun and vacation the time comes to get 

back to work, we have prepared some materials on the subject, 

as well.

On the first place is the first part of the article „Colour repro-

duction in offset printing“ by Stefka Bozhanova, Dipl. Eng., Quality 

Manager at Publishing House Janet-45. I will not go into detail 

to explain how important is the precise colour reproduction in 

printing, but will just quote part of her introductory words: „In the 

environment of shrinking market and high competition between 

printing-houses, quality, price and terms for execution of orders, 

are basic factors to win a customer. Not occasionally quality ranks 

first — at present all players on this market successfully spread 

ink on the different types of paper, in most cases at extremely 

low prices and in no time. But looking at the print the customer 

remains disappointed… “

We keep on with the succession of interviews devoted to the 

digital printing, as well. In this issue our questions are answered 

by the representatives of Xeikon and Konica Minolta.

To be in line with the launch of green initiative and organized 

contest „Green technologies in the printing industry“, this issue 

of ProGRAFICA magazine is printed on Dalum Cyclus Print eco 

paper kindly provided by Antalis Bulgaria (www.antalis.bg).

And, as usual, you may write us at: r.dalev@print-publishing.bg

or prografica@print-publishing.bg, and tell us what subject or sub-

jects you would like to be discussed on the pages of ProGRAFICA

magazine.

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,

Броят на сп. ProGRAFICA, който държите в ръце, ще ви 

предложи комбинация от полезни и любопитни материали. 

Решихме, че в началото на септември повечето от нас се 

завръщат от почивка и е необходимо време за настройва-

не към работната обстановка.

Именно поради тази причина в броя ви представяме 

съвместния проект на Нео принт, студио Илюзия и Атиа 

принт — www.funbook.eu. Сайтът е първа спирка за всички, 

които са се завърнали от почивка със стотици заснети 

снимки, защото с негова помощ ще можете да увековечи-

те летните си приключения в невероятно красива и добре 

изработена фотокнига.

Тъй като след забавлението и почивката идва време за 

работа, сме ви подготвили и в тази насока няколко тема-

тични материала.

На първо място е първата част от статията „Възпро-

извеждане на цвета при офсетовия печат — теория на цве-

та“ на инж. Стефка Божанова, мениджър по качеството в 

ИК „Жанет-45“. Няма да се впускам в обяснения колко важно 

е точното възпроизвеждане на цвета при печат, а просто 

ще цитирам част от нейните уводни думи: „В условията 

на свиващ се пазар и висока конкуренция между печатни-

ците качеството, цената и срокът на изпълнение на по-

ръчките са основните фактори за спечелване на клиента. 

Ненапразно поставям качеството на първо място — сега 

всички играчи на този пазар успешно нанасят мастилото 

върху съответната хартия, в повечето случаи на изключи-

телно ниска цена и за отрицателно време. Но поглеждайки 

отпечатъка, клиентът остава разочарован...“

Продължаваме и серията от интервюта, посветени на 

дигиталния печат. В този брой на въпросите ни отгова-

рят представителите на Xeikon и Konica Minolta.

За да бъдем в унисон със стартиралата екоинициатива 

и организирания от нас съвместно с Реклама Експо конкурс 

„Зелените технологии в печатната индустрия“, този брой 

на сп. ProGRAFICA e отпечатан на екохартия Dalum Cyclus 

Print, любезно осигурена от Анталис България (www.antalis.bg).

Приятно четене,

Радослав Далев
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