2019 yılı Editoryal Takvim ve Yayınlanacak Ekler
Sayı
Ayın
		

Dosayısı		 Ekler

OCAK‘19

• 2019, değerlendirmeler, beklentiler ve hedefler, 1 /Tedarikçiler
• Paperworld 2019 hazırlıkları /

ŞUBAT‘19

• Antalya Kent Dosyası /
• 2019 değerlendirmeler, beklentiler ve hedefler, 2 /Basımevleri   
• Printtek Dijital 2019 ve Hunkeler Inn. Days 2019 hazırlıkları

MART‘19

• Printtek 2019’un ardından
• Hunkeler Innovation Days 2019’un ardından
• Dijital baskı - Poster ve afiş baskısında dijital

NİSAN‘19

• Ambalaj ve etiketteki yenilikler ve gelişmeler - Konvansiyonel
• Yumuşak kapak cilt sistemleri ve kısa tirajlar
• Etiket ve Ambalajda laser kesim sistemleri

MAYIS‘19

• Bursa Kent Dosyası
• Dijital baskı - Tonerli sistemlerdeki yenilikler ve uygulamalar
• Ambalaj ve etiket için kesim masaları ve modelleme

HAZİRAN‘19 • Dijital Baskı - Ambalaj ve etiketteki yenilikler ve gelişmeler
• Sert kapak cilt sistemleri ve kısa tirajlar
		
• Baskıda katma değer ve kazanımları
TEMMUZ‘19 • Matbaa merdanelerindeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler
• Baskı sonrası - Karton ambalaj kesim sistemleri
• Basılı ürünlerde ihracat prosedürü ve pratiği
AĞUSTOS‘19 • Edirne, Tekirdağ Kent Dosyası
• Baskı sonrası - parlatıcılar, koruyucu kaplamalar ve sistemleri
		
• Flekso Mürekkepleri ve sarf malzemeleri K
EYLÜL‘19
		
EKİM‘19
		

• Dijital baskı - Promosyonda dijital baskı ve uygulamalar
• Sign İstanbul 2019 ve Labelexpo Europe 2019’a doğru
• Baskı sonrası - kutu katlama, yapıştırma ve yapma makineleri
• Avrasya Ambalaj Fuarı’na doğru
• Labelexpo Europe 2019 ve Sign İstanbul’un ardından

KASIM‘19

• İzmit Kent Dosyası
• Avrasya Ambalaj Fuarı’nın ardından
• Fespa Eurasia 2019’a doğru

ARALIK‘19

• Ofset mürekkepleri ve sarf malzemeleri
• Paperworld 2020 hazırlıkları

www.matbaahaber.com
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İlan boyutları

1/1 sayfa silme		
297 x 210 mm
kesim payı ile
305 x 214 mm

1/1 sayfa çerçeveli
252 x 174 mm

1/2 sayfa silme dik
297 x 103 mm
kesim payı ile
305 x 107 mm

1/2 sayfa dik çerçeveli
252 x 85 mm

Kare format, silme ilan (yekpare 1,5 sayfa)		
297 x 313 mm
kesim payı ile 305 x 321 mm

1/2 sayfa yatay çerçeveli
124 x 174 mm

1/2 sayfa silme yatay
147 x 210 mm
kesim payı ile
151 x 214 mm

1/8 sayfa çerçeveli
60 x 85 mm

1/4 sayfa silme dik
297 x 50 mm
kesim payı ile
305 x 54 mm

1/4 sayfa silme yatay
71 x 210 mm
kesim payı ile
75 x 218 mm

1/4 sayfa çerçeveli
124 x 85 mm

www.matbaahaber.com

1/4 sayfa silme 		
147 x 103 mm
kesim payı ile
151 x 107 mm

