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IPS İSTANBUL 2015 INDUSTRIAL PRINT SUMMIT
ENDÜSTRİYEL BASKI ZİRVESİ
SONUÇ RAPORU
İFO Fuarcılık, tekstil, seramik, cam, ahşap, beyaz eşya, deri, otomotiv yan
sanayi, elektronik devreler ve ambalaj gibi pek çok imalat sektörünün olmazsa
olmazı haline gelen “Endüstriyel Baskı” konusunu Türkiye’de ilk kez bir zirveye
taşıdı. 6-7 Mayıs tarihlerinde WOW İstanbul Convention Center’da
gerçekleştirilen IPS İstanbul Industrial Print Summit’te yurtdışında alanında
uzman konuşmacılar sektörü derinlemesine masaya yatırdı.
Alanında dünyaca ünlü Labels & Labeling Dergisi Grup Genel Yayın
Yönetmeni Andy Thomas’ın moderatörlüğünde gerçekleşen IPS İstanbul
2015’in ilk gün oturumlarında, ESMA – Avrupa Baskı Üreticileri Derneği CEO’su
Peter Buttiens, Industrial Inkjet Ltd.’nin Teknoloji Direktörü Paddy O’Hara ve
Digital Direct Technologies‘in kurucusu Steve Knight’ın sunumları yer aldı.
2007 Mart ayından itibaren ESMA – Avrupa Baskı Üreticileri Derneği’nde CEO
olarak görev yapan Buttiens, konferansın kendine ayrılan bölümünde
“Üretimde Geleneksel Baskı Trendleri” ve “Analog Baskıya Karşı Dijital Baskı”
konularında, katılımcıları bilgilendirdi. Endüstriyel baskının ne olduğu, analog
baskının ve inkjet baskının güçlü noktalarının yanı sıra dijital ve serigrafinin
dağılımı, serigrafi ve dijital pazarının nereye gittiği konularına değindi. Günün
ikinci sunumunda ise Buttiens 21. Yüzyılda serigrafi ve tampon baskı,
fonksiyonel, endüstriyel ve özellikli baskı metrikleri konularını ele aldı.
Programın diğer sunumunda ise sektörde 18 yıllık deneyim sahibi bir isim olan
Paddy O’Hara “Kişiye Özel ve Ekonomik Üretim” konulu sunumunda inkjet
baskının son kullanıcıya, makine geliştirici ve uygulayıcı firmalara faydalarını
anlattı. Paddy O’hara laminant, duvar kağıtı, esnek paketleme, güvenlik
uygulamaları, marka koruma ve etiket gibi alanlarda endüstriyel baskı
uygulamalarının yanı sıra endüstriyel pazarlarda inkjetin gelişimi,
gereksinimleri ve çeşitli müşteri uygulamalarından örnekleri de paylaştı.
Yine sektörün bir başka ismi Steve Knight, günün “Endüstriyel Inkjet Baskıda
Data ve Renk Yönetimi” konulu son oturumunda söz aldı. Endüstriyel inkjet
baskıda farklı pazarları ve farklı uygulamaları ele aldığı sunumunda renk
ölçümleme, dijital baskıdaki yeni zorluklar ve fırsatlar, dijital baskı için data
gereksinimi gibi konulara değindi. Inkjet’in artık bir imalat teknolojisi haline
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geldiğini söyleyen Knight, data yönetiminin renk yönetimiyle ilişkisini de
anlattı.
Etkinliğin ikinci gününde Xennia Technology Pazarlama Müdürü Tim Phillips
“Çevresel Koşullar Altında Mürekkeplerin Performansı başlıklı sunumunda dijital
inkjet baskıda artan verimlilik ve düşen üretim maliyetleri, hızlı geri dönüş ve
hızlı kişiselleştirmenin birçok uygulama için ideal olduğuna anlattı. Mürekkep
bileşenleri, formulasyonu ve tasarım stratejilerine değinen Phillips mürekkebin
yüzeyle etkileşimi ve baskı kalitesindeki etkilerini de anlattı.
XAAR PLC Pazarlama Direktörü Mark Alexander “Sektörlere Özel Baskı
Çözümleri” hakkında bilgi verdi. Dünya çapındaki baskı pazarını, trendleri ve
farklı uygulamaları anlatan Alexander; seramik, paketleme, etiket, dekorasyon,
tekstil gibi farklı sektörlerin de analizini yaptı.
Özellikle son yıllarda adından çokça söz ettiren 3D baskıya ilişkin yeni
gelişmeler Infotron+90 firması 3 Boyutlu Dijital Fabrika Yöneticisi Davut
Başaran ve 3Durak firmasının kurucu ortaklarından Ali Can Erk tarafından
sunuldu. 3D baskının gelişimi ve kullanım alanları, Türkiye’de 3D baskının
konumlanması ve bu alandaki fırsatlara değindikleri sunumlarında çeşitli
örneklere de yer verdiler
Tüm konuşmacıların, endüstriyel baskının geleceğini tartıştığı son oturumda
gerçekleşen panelle ise IPS Istanbul 2015 son buldu.
Grafik sektörü ağırlıklı olarak konferansa yoğun ilgi gösterdi. Grafik
teknolojilerini seramik ve cam sektörü ile ambalaj ve etiket sektörü takip etti.
Birçok sektörün ilgi gösterdiği konferans katılımcıları arasında dijital tekstil
baskı, baskı teknolojileri tedarikçileri, otomotiv yan sanayi, outdoor, kağıt,
plastik, tekstil ve beyaz eşya sektöründen katılımcılar yer aldı.

