A NYOMDA
Körséta MT Gold-dal

MT Gold Kft.

Az én nevem MT Gold.
Engedjétek meg, hogy körbe navigáljalak titeket a nyomdámban.
Megmutatom nektek mivel is foglalkozom nap mint nap.
Illetve elárulom nektek azt a titkot, hogy.......,
hogy is mûködik egy nyomda.

Egész nap várom, küldöm a
leveleket. Sok-sok ügyfél
kíváncsi az árainkra.

A számítógép nagyon fontos részem. Minden munka
rajta készül a mai világban.
Én nagyon szeretem.

Sokat dolgozom rajta.
Így születnek meg a
Könyvek, Szórólapok,
Prospektusok, Stb...

A számítógéprõl közvetlen készítek filmet vagy lemezt (CTP) attól
függõen mit követel meg a végtermék.
Bár sok esetben a régi, jól bevált, pauszos módszert is használom.

Szines nyomatokhoz
4 lemezt is kell gyártanom.
Egy lemezrõl akár 70.000 ív
papírt is kitudok nyomtatni.

Ezzel véget is ért az elsõ
fázis, amit elõkészítésnek
nevezünk.
Innentõl kezdve átadom a
munkát a nyomdámba,
ahol már majdnem végleges
formát fog ölteni az, ami
eddig csak elképzelés,
vagy terv volt.
Innentõl kezdve nincs mód
javításra, módosításra,
ha valami hiba maradt,
akkor újra kell kezdeni
mindent elõrõl.

A szinek mindig
4 szinbõl állnak
a Kékbõl (cian)
a Magentából
a Sárgából (yellow)
a Feketébõl (black).
Legyen szó bármely szinrõl
az ebbõl a 4-bõl
kikeverhetõ!
Persze vannak
kivételek, ezeket
direkt szineknek
hívjuk, Pl.: Ezüst,
Arany, Fehér, stb...

Amikor a nyomdába
érkeznek a lemezek
kiszámoljuk újra a
szükséges papír
mennyiségét.
Sok féle papírt
tartok raktáron,
de bizonyos
munkák egyedi
papírt igényelnek.

Ezután a papír és a nyomólemez is találkozik a nyomdagépnél.
Itt válik elõször kézzelfoghatóvá az, amit az elõkészítés számítógéppel megtervezett. Ezek a gépek a könyvek bellapjait nyomtatják.
Õk a kedvenceim, mert én nagyon szeretem a könyveket!
A nyomdából az anyagot
átadom az utolsó fázisnak,
a kötészetnek.

A nyomatok minõségét
folyamatosan ellenõrzöm.
Fontos, hogy mindig
megfelelõ minõségû
legyen a nyomat.
A megrendelõim is ezt
nézik meg legelõször.
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A nyomdából megérkezõ
papírokat szükség szerint
a kötészet dolgozza fel.
Minden munka itt nyeri el
végsõ formáját.
A könyvek összehordógépre kerülnek, hogy
a megfelelõ oldalak
szépen kövessék
egymást.
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Az összehordott lapokat ez a gép rakja borítóba.
A könyvborítót elõtte szükség szerint fóliázom
matt vagy fényes fóliával. Ez a gép arra hivatott,
hogy akár 10 példánytól az ipari mennyiségig
megállja a helyét. Õ a másik kedvencem!

A legvégsõ fázis a méretre vágás.
Így nyeri el a nyomdai termék a végsõ formáját.
Nagyon éles késekkel dolgozom.
Ez a gép vágja, darabolja a papírt!

Áraim tartalmazzák a
késztermék egy címre
való leszállítását.
Budapestre minden
munkanapon,
más városokba megbeszélés vagy szerzõdésben foglaltak szerint.

Mindent elkövetek az áraim
méllyen tartása érdekében.
A kiajánlott áraim a termék
elkészültéig garantáltan nem
emelkednek!
Áraimat csakis a gazdasági
változások függvényében
igazítom!

Járatos vagyok a gondolat
formába öntésében, a
tervezésben, az elképzelések megvalósításában,
az optimális elõállítási
folyamat megteremtésében, amellyel szolgálni
tudom a megrendelõim és
a felhasználóim igényeit.
Nagy, szakmai igényességem megalapozott,
technikánk egyedülálló,
amely garancia a nálunk
készülõ kiadványok árarányos kivitelezésére.

Rövid életem alatt
egyre többet tudtam
letenni az asztalra.
Folyamatosan fejlõdõ
tudásomnak köszönhetõen a megrendelõim
tábora is egyre gyarapodik.
Sok-sok tervem van
a jövõre tekintve,
melyek a minnél
szinesebb és gazdaságosabb termelés
felé orientálódnak.

Elégedett partnereim:
Hermit könyvkiadó
Ad-Librum könyvkiadó
Pythia könyvkiadó
Belsõ egész-ség könyvkiadó
Ex-Imp játékgyártó
Aranykapu könyvkiadó
... és még sokan mások!

Ha felkeltettem az érdeklõdésedet
akkor kérlek írj egy e-mail-t.
Nagyon várom azt a napot amikor
téged is az elégedett partnereim
között köszönthetlek.
Addig is maradok tisztelettel:
MT Gold Kft.
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BAKI
PARÁDÉ

Mi? Én? Hogy?
Én leszek a
fõszereplõ?

Nem látta valaki
a
jegyzeteimet?

Nem értem!
Miért jó az nekem
ha nem busás
a haszon???

ööööööö.....
Jó napot.
Sajnos én nem
építek házat!!

Miért nem szólt
senki, hogy ne
rakjam ilyen
magasra???

Jó napot!
Hallom maga
olcsón dolgozik!
Volna egy kis
kõmûves munkám!

