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κινητοβιοµηχανία αναµένεται να έχουν το µεγα-
λύτερο µέσο ετήσιο όρο ανάπτυξης της τάξης του 
12,1% από το 2018 έως το 2025. Δεδοµένου πως 
οι ψηφιακές µηχανές εκτύπωσης υφασµάτων 
διαθέτουν υψηλή ταχύτητα, δηµιουργικότητα και 
µεγάλες επιλογές χρωµάτων, χρησιµοποιούνται 
ευρέως για την εκτύπωση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων για αυτοκίνητα.
Βάσει του τύπου επεξεργασίας, το direct-to-fabric 
(DTF) segment αντιστοιχούσε σε περισσότερο από 
το µισό του συνολικού µεριδίου αγοράς το 2018 
και αναµένεται να κρατήσει την κυριαρχία του σε 
όλο το χρονικό διάστηµα της εξεταζόµενης περιό-
δου. Εντούτοις, το DTG segment υπολογίζεται πως 
θα καταγράψει τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης 
µε CAGR 10,7% από το 2018 έως το 2025.

ρισσότερο, ώστε να ανταποκριθούν στις εποχικές 
απαιτήσεις της βιοµηχανίας της µόδας. 

Σύµφωνα τώρα µε την έρευνα της Allied Market 
Research, η παγκόσµια αγορά ψηφιακής κλωστο-
ϋφαντουργίας είχε αξία περίπου 180 εκατοµµύρια 
δολάρια το 2017 και αναµένεται να φτάσει τα 393 
εκατοµµύρια έως το 2025, παρουσιάζοντας µέσο 
ετήσιο όρο ανάπτυξης της τάξης του 10,4% από το 
2018 έως το 2025. Οι θετικοί δείκτες οφείλονται 
κυρίως στη µόδα, στις φιλικές προς το περιβάλλον 
µεθόδους εκτύπωσης, στην υψηλή δηµιουργικό-
τητα και στην αυξηµένη σχεδιαστική ευελιξία που 
οδηγεί την αγορά. 
Εντούτοις, ένας παράγοντας που µπορεί να λει-
τουργήσει περιοριστικά σε σχέση µε την ανάπτυξη 
είναι ο συνεχής ανταγωνισµός που ο κλάδος 
δέχεται από τις παραδοσιακές µεθόδους εκτύ-
πωσης. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή ταχύτητα 
παραγωγής προϊόντων µε τη χρήση εκτυπωτικών 
συσκευών προσφέρουν µεγάλες ευκαιρίες κερ-
δοφορίας για την αγορά αυτή. 
Το segment του ιµατισµού και ένδυσης αντιστοι-
χούσε σε παραπάνω από τα 2/5 του συνολικού 
µεριδίου αγοράς έως το 2019 και αναµένεται να 
κρατήσει τα σκήπτρα έως το 2025. Εντούτοις, τα 
υπόλοιπα segments εφαρµογών στα οποία περι-
λαµβάνονται η βιοµηχανική επίπλωση, η εταιρική 
επίπλωση, η συσκευασία, ο αθλητισµός, η υγειο-
νοµική περίθαλψη, η πολιτική άµυνα και η αυτο-

Οι εξελίξεις στις κεφαλές εκτύπωσης, το 
μελάνι, οι επιλογές προεπεξεργασίας και ο 
εκτυπωτικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό με 

την ευκολία μεταφοράς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
επιτρέπουν τη δημιουργία ταχύτερων, ποιοτικότερων 
και φθηνότερων εκτυπώσεων δίνοντας στον 
επαγγελματία την ευκαιρία για ταχύτερο ROI 
και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του.
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Η ελληνική αγορά του DTG

Όπως µας ενηµέρωσε η Infosource η οποία πα-
ρακολουθεί ολόκληρη της αγορά του printing, 
συγκρίνοντας την περίοδο από το 2016 έως το 2019, 
η ελληνική αγορά Direct-to-Garment, αν και µικρή 
αυξάνεται σταθερά χρόνο µε το χρόνο. Σε ποσοστό 
85% οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον κλάδο 
χρησιµοποιούν entry level συσκευές (εκτός της 
DTG που τοποθετούνται στο medium range κοµµά-
τι της αγοράς), ενώ το 2017 υπήρξαν εγκαταστάσεις 
και στο χώρο του industrial Direct-to-Garment 
printing µε το σύστηµα Kornit Storm II της Adelco. 

Εξετάζοντας τα τελευταία τρία χρόνια, οι εκτυπωτές 
της Brother και της Polyprint κυριάρχησαν στην 
αγορά το τρίτο τρίµηνο του 2016 στην Ελλάδα, α-
ντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 75% των συνολικών 
πωλήσεων. Δύο χρόνια αργότερα, το τρίτο τρίµη-
νο του 2018, το µερίδιο αγοράς των Brother και 
Polyprint έπεσε συνολικά στο 62% των συνολικών 
πωλήσεων, καθώς η Epson και η DTG είχαν ήδη 
εισέλθει στην αγορά το 2017.

Το τρίµηνο του 2019, τα µερίδια αγοράς µεταξύ 
των παικτών άλλαξαν και πάλι, µετά την είσοδο της 
Roland στη βιοµηχανία direct to garment. Πηγή: Infosource

Μερίδια αγοράς DTG κατασκευαστών στην Ελλάδα το Τ3 2019

Η περιοχή της Ασίας/ Ειρηνικού θα γνωρίσει τον 
µεγαλύτερο ετήσιο όρο ανάπτυξης της τάξης του 
12,9% από το 2018 έως το 2025. Η ευαισθητοποίη-
ση σε σχέση µε τις νέες τάσεις έχει επεκτείνει την 
ανάγκη για µια ποικιλία από στιλ και πολύχρωµα 
σχέδια, µε αποτέλεσµα την απαίτηση για µηχανές 
ψηφιακής εκτύπωσης υφασµάτων στην περιοχή. 
Εντούτοις, η Ευρώπη συνεισέφερε περισσότερο 
από το 1/3 του συνολικού µεριδίου και αναµένε-
ται να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της κατά 
τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης για 
ψηφιακές εκτυπώσεις εσωτερικών χώρων, αλλά 
και για οικιακές εκτυπώσεις υφασµάτων στην 
περιοχή. 
TCP

Τόσο οι κατασκευάστριες εταιρείες όσο και οι πα-
ραγωγοί αναγνώρισαν αρκετές βασικές τάσεις που 
οδηγούν στη ζήτηση για ψηφιακή εκτύπωση DTG, 
όπως µαζική προσαρµογή (mass customization) µε 
ταυτόχρονη εξατοµίκευση των προίόντων, παρα-
γωγή µικρών παρτίδων και µειωµένα αποθέµατα 
για εξοικονόµηση πόρων από την πλευρά των πα-
ραγωγών, καθώς και προστασία του περιβάλλοντος 
µειώνοντας το αποτύπωµα της παραγωγικής δια-
δικασίας στο περιβάλλον. Επιπλέον, οι εκτυπώσεις 
on-demand είναι πλέον εφικτές, µειώνοντας τους 
χρόνους παράδοσης στον τελικό καταναλωτή.  

Η αγορά των εκτυπωτικών συστηµάτων DTG συνί-
σταται απο τα entry level µηχανηµατα, τα medium 
range και τα industrial µηχανήµατα µεγάλης παρα-
γωγής. Τα τελευταία χρόνια, τα entry level εκτυπω-
τικά µηχανηµατα παρουσίασαν ιδιαίτερη βελτίωση 
στη λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα και την αξιο-
πιστία σε συνδυασµό µε τη µείωση των τιµών, που 
υπόσχονται τη διάδωση της τεχνολογίας πέρα από 
τα παραδοσιακά κανάλια διακόσµησης ενδυµάτων. 
Τα high end/ industrial µηχανήµατα αποτελούν ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των συνολικών εγκαταστάσε-
ων, µε την DTG, Aeoon και Kornit να µοιράζονται 

Για περισσότερα από 30 έτη, η Infosource ηγείται 
στην έρευνα αγοράς και παροχής στατιστικών 
και λοιπών δεδοµένων στο χώρο των εκτυπω-
τικών συστηµάτων γραφείου και παραγωγής. 
Μετά την πρόσφατη εξαγορά της Harvey Spencer 
Associates (HSA), πολύ σύντοµα η Infosource θα 
είναι σε θέση να καλύπτει εκτός από το hardware 
των εκτυπωτικών µηχανηµάτων και την αγορά 
των software παγκοσµίως. 
Αυτή τη στιγµή, η infosource δραστηριοποιείται 
και απευθύνεται στις επιµέρους αγορές: 
Large format printers, Production devices, Wide 
format copiers, Copiers/MFPs, Digital color 
presses, Duplicators, Document management 
scanners, Consumer flatbed scanners, Direct-to-
garment printers, Inkjet printers/MFPs, Single-
function page printers, Faxes.

Θετικές οι προβλέψεις για την αγορά 
Direct-to-Garment
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Τα τελευταία χρόνια η ψηφιακή τεχνολογία έχει βρει εφαρµογή και στην εκτύπωση υφασµάτων. Οι βελτιώσεις στις κεφαλές 
εκτύπωσης, στα µελάνια καθώς και στα εκτυπωτικα συστήµατα στο σύνολό τους (όπως ταχύτητα, ανάλυση, κλπ), προάγουν τη

 δηµιουργία οικονοµικά πιο αποδοτικών βραχυπροθεσµων λύσεων, µεγάλων ή µικρών παραγωγών. 
Οι εκτυπώσεις Direct-to-Garment (DTG) αντιπροσωπεύουν ένα τµήµα αυτής της αναπτυσσόµενης αγοράς. 
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To σύνολο της αγοράς 
στην Ανατολική Ευρώπη, 
έχει διπλασιαστει σε 
πωλήσεις µηχανηµάτων
από το Τ3 2016 στο Τ3 2019 
(T3= 9µηνο). Στη Δυτική Ευ-
ρώπη η αγορά έχει παρου-
σιάσει ακόµη µεγαλύτερη 
άνοδο.

Η ενσωµάτωση των software στην υπάρχουσα 
βάση δεδοµένων hardware της Infosource, ανοί-
γει νέους ορίζοντες. Στο άµεσο µέλλον, ο στόχος 
της εταιρείας είναι η παροχή επιπλέον εξατοµι-
κευµένων ερευνών, µε την ταυτοχρονη έρευνα 
και ανάλυση των τεχνολογιών που οδηγούν και 
καθορίζουν την αγορά αυτοµατισµού γραφείου, 
στην οποια συντελούνται ήδη σηµαντικές αλλαγές. 
Αυτό που καθιστά την Infosource µοναδική σε 
αξιοπιστία, είναι το µοντέλο ερευνών. Κάθε χρό-
νο, πραγµατοποιούνται περισσότερες από 1500 
συνεντεύξεις, προερχόµενες από εκτεταµένες 
έρευνες της οµάδας των Regional Managers 
της infosource σε τοπικό επιπέδο σε κάθε χώρα, 
µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε όλους τους 
σηµαντικούς αλλά και τους λιγότερο σηµαντικούς 
παίκτες της αγοράς. Η µέθοδος έχει σχεδιαστεί 

προσεκτικά ώστε να καλύπτει τη συνολική αγορά, 
χωρίς να αποκλείονται τµήµατα της αγοράς ή 
των καναλιών διανοµής. Έτσι η Infosource έχει 
παρουσία σε περισσότερες απο 80 χώρες, στην 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική, Αφρική, στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και τη Λατινική Αµερική. 

Τη θέση του Regional Manager της Infosource 
για την ελληνική αγορά αλλά και την ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατέχει η 
Ειρήνη Λουίζου. Με πολυετή εµπειρία σε µεγάλες 
εταιρείες τεχνολογίας, και έχοντας διανύσει τα 
περισσότερα χρόνια στο χώρο των εκτυπωτικών 
συστηµάτων, έχει εξειδίκευση στα office, τα συ-
στήµατα LFP και µεγάλης παραγωγής, ενώ πρό-
σφατα ανέλαβε την ανάπτυξη της κατηγορίας των 
εκτυπωτικών συστηµάτων Direct-to-Garment. 

Infosource: Η ουσία πίσω από τα δεδοµένα

την αγορά. Οι περισσότερες από αυτές τις εγκα-
ταστάσεις έχουν γίνει σε µεγάλες αγορές όπως: 
Ηνωµένο Βασίλειο, Τουρκία, Γερµανία, Πολωνία 
και Ιταλία. Στα medium range µηχανήµατα το µε-
γαλύτερο µερίδιο αγοράς κατέχει η Brother (πάνω 
από 85%) και στη συνέχεια η DTG. Στα entry level 
µηχανήµατα, που αποτελούν το 73% των πωλήσεων 
στην Ανατολική και το 69% στην Δυτική Ευρώπη, η 

Epson έχει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς (πάνω 
από 40%), ακολουθούµενη αλφαβητικά από την 
Polyprint, Ricoh και Roland. 
Η υπό εξέταση αγορά αναµένεται να αλλάξει, 
καθώς η ζήτηση για τα εν λόγω εκτυπωτικά συ-
στήµατα αυξάνεται συνεχώς, ενώ παράλληλα νέες 
εταιρείες και υπάρχοντες κατασκευαστές επενδύ-
ουν στην αγορά αυτή. 


