PREDSTAVITEV

Slovensko-italijanski
tiskarski forum
..največji dogodek v jadranski regiji za tisk in s tiskom povezane
dejavnosti..

Komu je forum namenjen?
Slovensko-italijanski tiskarski forum je
namenjen vsem, ki se pri svojem delu
srečujejo s sito, digitalnimi in tampo tehnikami tiska in jih zanimajo novosti na teh
področjih. Pripravljene so tudi zanimive
vsebine, povezane z novimi tehnologijami
in spletnim izobraževanjem. Podroben
program si oglejte na spletni strani dogodka www.all4print.net/forum2005.

Zakaj je pomembno, da se
foruma udeležite tudi Vi?
Slovensko-Italijanski tiskarski forum je
izredna priložnost za seznanitev z novimi
izzivi in praktično uporabo sodobnih
tehnologij s področja tiska na skupnem
tržišču Evropske unije. V program je
uvrščen sirok spekter tematik, ki presegajo klasično področje tiska. Poseben
poudarek je namenjen mednarodnim povezavam, saj bodo med predavatelji poleg
domačih prisotni tudi priznani strokovnjaki
iz tujine. Na vseh predavanjih bo zagotovljeno prevajanje v slovenščino, angleščino
in italijanščino.

Kako svoje podjetje predstaviti udeležencem foruma?
Zgrabite edinstveno priložnost in svoje podjetje, dejavnosti, storitve in izdelke predstavite na največjem tovrstnem dogodku v
jadranski regiji. Pripravljen je pester izbor
možnosti predstavitve in promocije. Oglejte
si podrobnejši opis ponudbe na spletni
strani www.all4print.net/forum2005.
Zaradi možnosti brezplačne udeležbe na
dogodku organizatorji pričakujejo še posebej visoko število udeležencev iz Slovenije,
Italije in drugih evropskih držav.
Poleg tega Slovensko-italijanski tiskarski
forum ponuja vsaj 7 prednosti v primerjavi z
www.racunalniske-novice.com

ostalimi dogodki:
• hkrati ste lahko prisotni kot razstavljalec,
pokrovitelj, gostitelj in obiskovalec;
• urnik vseh dogodkov je pripravljen
vnaprej, tako da vam ni treba ves dan
brezciljno posedati na vašem razstavnem
ali pokroviteljskem mestu;
• razstavni prostor je hkrati prostor, kjer se
odvijajo odmori za kavo in čaj;
• priložnost za vzpostavitev učinkovitih vezi
s ključnimi uporabniki vaših storitev in
znanj;
• optimalno okolje, v katerem lahko svoje
tržne prednosti in novosti predstavite domači in mednarodni javnosti na učinkovit
in racionalen način;
• vpetost dogodka v referenčno mednarodno tiskarsko okolje;
• uspešno povezovanje obiskovalcev
prireditve s sodelujočimi pokrovitelji in
razstavljalci.

Kaj morate še vedeti?
Slovensko-italijanski tiskarski forum je
nadaljevanje treh uspešnih slovenskih
tiskarskih forumov, ki so zaradi odličnega
odziva preprasli slovenske državne meje
in je največji tiskarski dogodek v jadranski
regiji v letošnjem letu ter zato izjemna priložnost, da izkoristimo prisotnost vodilnih
evropskih strokovnjakov v Sloveniji za
prenos znanja v Slovenijo in jadransko
regijo.
Tiskarski forum je del mednarodnega
projekta Centra za Sito, Digitalni in tampo
tisk (CeSDT), ki ga sofinancira Evropska
unija. Projekt se širi iz SlovenskoItalijanske regije preko jugo-vzhodnih
meja EU in vključuje celotno jadransko
regijo. Spletni portal projekta si poglejte
na www.all4print.net. V tesnem sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki, podjetji in
izobraževalnimi institucijami gradimo okolje prihodnosti za tiskarje in s tiskarstvom
povezane dejavnosti.
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