Cel mai mare eveniment dedicat print-ului pe textile,
designului interior şi industriei de fashion.
Fii la curent cu noile provocări ale imprimării digitale!

26 septembrie 2017 | Romexpo | Sala Cupola
12.30 – 13.00:
13:00:

PANNEL 1
TEME:

Înregistrarea participanţilor
Deschiderea conferinţei
Moderator: Andrei Pena, Publisher Dialog Textil
• Scurtă incursiune în generaţia Millennials: ce este noul
consumator, profil, obiceiuri de cumpărare, tehnologie
asociată, branduri preferate. Cum răspundem noilor
consumatori.
Speaker: Andrei Pena, Publisher Dialog Textil
• Market update: tendinţe actuale şi oportunităţi de creştere
ale imprimării digitale în industria de textile, potenţialul
viitor al acestei industrii.
Speaker: Dr. Paul N. Ewing, Associate Consultant Smithers
Pira
• Tendinţe și cerințe pentru cernelurile textile digitale.
Cernelurile utilizate pentru imprimarea textilelor se bazează
pe coloranții și pigmenții utilizați în mod tradițional pentru
colorarea și imprimarea textilelor. Scurtă prezentare a stării
de rezistență şi a durabilității culorilor pe textile şi tehnici
pentru a obține culoarea potrivită în mod constant și precis
pe materialele grafice și textile.
Speaker: Roland Biemans, Consultant LMNS
• Capcanele și oportunitățile finisării digitale. Impactul
noilor tehnologii software asupra fluxului tehnologic in
producerea de articole textile imprimate digital.
Speaker: Traian Luca, Gemini Cad
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PAUZĂ
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15:15

PANNEL 2
TEME:

Moderator: Andrei Pena, Publisher Dialog Textil
•

Revoluţia imprimării digitale în industria mobilei şi a
decoraţiunilor interioare:

- Cum a schimbat imprimarea digitală industria mobilei şi a
decoraţiunilor interioare: beneficii şi limitări.
Speaker: Mihai Ionescu, Komandor
-

Puntea de legătură între design şi producţie. Printul este
cel mai versatil şi mai puternic instrument de
personalizare a unui spaţiu, de aceea este necesară
crearea unui limbaj comun prin care producătorul de
tehnologie, utilizatorul de tehnologie şi creativul să îşi
pună în aplicare chiar şi cele mai neconvenţionale
proiecte.
Speakeri: Bogdan Vasilescu, Director General Grup
Transilvae

-

Imprimarea cu laser, creaţie şi performanţă - Aplicaţii
personalizate
Speaker: Eric Slotboom, Director Tehnic pentru Europa,
BRM Lasers

•

Studiu de caz: Designeri români şi proiectele lor realizate
prin intermediul tehnologiei digitale.
Speakeri:
Adrian Oianu, Designer
Andreea Buga, Designer
Mirela Bucovicean, Molecule F

