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λάται σε ένα άκαµπτο υπόβαθρο για υποστήριξη 
και πρόσθετη ανθεκτικότητα.

Ύφασµα 
Ο χώρος της λιανικής, οι σχεδιαστές και οι συµ-
µετέχοντες σε εκθέσεις προτιµούν την απαλή στην 
αφή, περισσότερο φυσική όψη και αίσθηση του 
υφάσµατος. Η ικανότητά του να διπλώνει, να απο-
στέλλεται και να εγκαθίσταται σε πολύ χαµηλότερο 
κόστος, καθιστά το soft signage και το textile 
printing µια σηµαντική νέα αγορά. Για παράδειγ-
µα, η HP διαθέτει µια ευρεία ποικιλία από νέα 
print media, συµπεριλαµβανοµένων των HP Light 
Fabric και HP Durable Backlit Fabric. 
Ένας χώρος που συγκλίνει το signage και τα υφά-
σµατα είναι και το λεγόµενο soft signage, αν και 
δεν είναι προφανώς η µοναδική εφαρµογή του 
textile printing. Με τον όρο soft signage εννοού-
µε το διαφηµιστικό signage που εκτυπώνεται σε 
ύφασµα αντί των παραδοσιακών υλικών όπως 
τα PVC, βινύλιο ή χαρτί. Μια ακόµα εφαρµογή 
εκτύπωσης µε ιδιαίτερη δηµοτικότητα είναι και η 
διακόσµηση, αλλά και η εκτύπωση ενδυµάτων, σε 
πληθώρα ποικιλιών. Επίσης, το latex printing είναι 
µια αρκετά ευέλικτη τεχνολογία για συγκεκριµένες 
εφαρµογές soft signage, καθώς και για άλλου 
είδους µεγάλου format γραφικά που δεν χρησιµο-
ποιούν ύφασµα.

Ξύλο, µέταλλο και άλλα άκαµπτα υποστρώµατα
Οι σύγχρονες συσκευές LFP είναι σε θέση να 
εκτυπώνουν σε στερεά και άκαµπτα υλικά όπως 
αλουµίνιο ή ξύλο. Αν και τα υλικά δεν είναι τόσο 
συνηθισµένα όσο το βινύλιο, αυτό σηµαίνει ότι το 
LFP µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλα τα ασυνή-
θιστα πρότζεκτ, όπως εκθέσεις τέχνης ή φωτογρα-
φίας.

Η αγορά του LF Printing
Σύµφωνα µε την εταιρεία ερευνών 
MarketsandMarkets µε τίτλο «Large Format 
Printer Market by Offering (Printers, RIP 
software, Services), Ink Type (Aqueous, Solvent, 
UV Curable, Latex, Dye Sublimation), Printing 
Technology, Printing Material, Print Width, 
Application, and Geography - Global Forecast to 
2025», η αγορά αυτή αναµένεται να παρουσιάσει 
αύξηση από τα 9,3 δις δολάρια το 2020 στα 11,2 δις 
έως το 2025, µε µέσο ετήσιο όρο ανάπτυξης 3,8% 
από το 2020 έως το 2025. 

Στους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν 
την ανάπτυξη αυτής της αγοράς περιλαµβάνεται 
η αυξανόµενη ζήτηση για εκτυπώσεις µεγάλου 
µεγέθους στους κλάδους κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, διαφήµισης και συσκευασίας. Επί-
σης, η αυξανόµενη υιοθέτηση µελανιών UV σε 
εξωτερικές διαφηµίσεις, CAD και τεχνικές εφαρ-
µογές και η αυξανόµενη σηµασία της παραγωγής 
ψηφιακών εγγράφων σε εµπορικές εφαρµογές 
εκτύπωσης. Η αυξανόµενη ζήτηση LFPs για ε-
φαρµογές οικιακής επίπλωσης, διακόσµησης και 

ντυσίµατος αυτοκινήτων, η αυξανόµενη ζήτηση 
για εκτύπωση µεγάλου µεγέθους από την in-plant 
αγορά, καθώς και η διαθεσιµότητα ποικίλων εκτυ-
πωτών µεγάλου µεγέθους µε µεγάλο εύρος τιµών 
δηµιουργούν εντυπωσιακές ευκαιρίες ανάπτυξης 
για τους παίκτες στην αγορά του LFP. 
Οι εκτυπωτές LFP που υποστηρίζουν πλάτος ρο-
λού εκτύπωσης µεταξύ 18» και 100» κατείχαν το 
µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς το 2019. Αυτοί οι 
εκτυπωτές χρησιµοποιούνται ευρέως για εφαρµο-
γές όπως εκτύπωση banners, αφισών, γραφικών 
εµπορικών εκθέσεων, ταπετσαριών, περιτυλιγ-
µάτων αυτοκινήτων, αρχιτεκτονικών σχεδίων, 
µεγάλων έργων τέχνης, σήµανσης και σκηνικών 
για θεατρικά σετ. 

Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι οι ψηφιακοί 
εκτυπωτές inkjet αναµένεται να παρουσιάσουν 
υψηλό µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) κατά 
τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Οι κατα-
σκευαστές εκτυπωτών inkjet έχουν αρχίσει να 
παρέχουν ταχύτερους εκτυπωτές µε µειωµένο 
κόστος λειτουργίας για εκτύπωση µεγάλου µεγέ-
θους, γεγονός που οδήγησε στην ευρεία υιοθέτη-
ση εκτυπωτών inkjet σε αυτόν τον κλάδο. Ο λόγος 
πίσω από τη µείωση της ζήτησης για εκτυπωτές 
µε βάση το toner είναι η αντικατάσταση αυτών των 
εκτυπωτών µε εκτυπωτές inkjet λόγω των πλε-
ονεκτηµάτων τους, όπως το χαµηλό κόστος και η 
οικονοµικότερη συντήρηση.

Η αγορά για large format printers µε πλάτος 
εκτύπωσης που κυµαίνεται από 60» έως 70» ανα-
µένεται να παρουσιάσει το υψηλότερο CAGR κατά 
την περίοδο πρόβλεψης. Οι εκτυπωτές αυτής της 
κατηγορίας είναι γνωστοί και ως Grand Format 
Printers. Αυτοί οι εκτυπωτές χρησιµοποιούνται ως 
επί το πλείστον σε εµπορικές εφαρµογές µεγάλης 
κλίµακας, όπως πανό, γραφικά µεγάλων οχηµά-
των και διαφηµίσεις. Προσφέρουν εξαιρετικές 
λεπτοµέρειες και υψηλή ποιότητα.
Το 2019, οι LFPs µελανιών µε βάση διαλύτη αντι-
προσώπευαν το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς 
ανά τύπο µελανιού. Το µελάνι διαλύτη είναι φθη-
νότερο από τα µελάνια UV και εκείνα µε βάση το 
νερό. Αυτό το µελάνι επιτρέπει την εκτύπωση σε 
διάφορες επιφάνειες, όπως χαρτόνια συσκευασί-
ας, χαρτιά, εύκαµπτα υλικά συσκευασίας, µεταλλι-
κά φύλλα και πλαστικά υλικά. Τα µελάνια διαλύτη 
αποτελούνται από χηµικά µε βάση το πετρέλαιο 
και παράγουν πλούσια και ζωντανά χρώµατα. 
Αυτό το µελάνι είναι εύκαµπτο, ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο, ανθεκτικό 
και, εποµένως, δεν απαιτεί ειδική επικάλυψη. Οι 
ιδιότητες αυτές το καθιστούν ιδανικό για υπαίθριες 
διαφηµίσεις.

Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι η αγορά LFP για ε-
φαρµογές ντεκόρ προβλέπεται να αναπτυχθεί µε 
υψηλό CAGR κατά τη διάρκεια της περιόδου πρό-
βλεψης. Το ντεκόρ είναι υψηλής ποιότητας προ-
σαρµοσµένη απεικόνιση που χρησιµοποιείται για 
διακόσµηση. Η διακόσµηση είναι ένα προσοδο-
φόρο, ταχέως αναπτυσσόµενο τµήµα της αγοράς 
LFPs. Οι εφαρµογές διακόσµησης περιλαµβάνουν 
ταπετσαρίες τοίχου και τοιχογραφίες φωτογραφι-
ών, καµβά, αυτοκόλλητα τοίχου, καλύµµατα παρα-
θύρων, επαγγελµατική φωτογραφία, έργα τέχνης 
και διακόσµηση. 

Τα στοιχεία της IDC
Σύµφωνα τώρα µε την IDC, τα αποτελέσµατα της 
έρευνας «Worldwide Quarterly Large Format 
Printer Tracker» δείχνουν ότι οι πωλήσεις LFPs 
έχουν αυξηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο το τέταρτο 
τρίµηνο του 2019 (4Q19).

Η αύξηση των πωλήσεων στην περιοχή της Ευ-
ρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής 
(EMEA) αντισταθµίζει τις φθίνουσες πωλήσεις στις 
περιοχές της Αµερικής και της Ασίας / Ειρηνικού, 
οδηγώντας σε µέτρια συνολική αύξηση των πω-
λήσεων συνολικά, σύµφωνα µε δηλώσεις του Tim 
Greene (research director, hardcopy solutions της 
IDC). Σε όλο τον κόσµο συνεχίζουµε να βλέπουµε 
σταθερή ανάπτυξη τεχνολογιών όπως εκτυπωτές 
UV-curable και ink-sublimation inkjet. Πολλές 
από τις νέες λύσεις που έρχονται στην αγορά 
βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες µε επιπλέον 
vendors να µεταπηδούν σε αυτά τα τεχνολογικά 
τµήµατα. 

Η περιοχή της EMEA αυξήθηκε κατά 14% το 4ο 
τρίµηνο του έτους, ανακάµπτοντας από ένα πολύ 
ουδέτερο τρίτο τρίµηνο µε την ισχυρότερη ανάπτυ-
ξη να προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη. Οι πω-
λήσεις στον Καναδά και τη Λατινική Αµερική αυ-
ξήθηκαν περισσότερο από 10% το 4ο τρίµηνο του 
έτους, αλλά η µειωµένη ζήτηση στις ΗΠΑ κράτησε 
στάσιµες τις συνολικές πωλήσεις στην περιοχή της 
Αµερικής κατά περίπου 3,5% το τρίµηνο.
Ενώ οι πωλήσεις στην περιοχή Ασίας / Ειρηνικού 
(εξαιρουµένης της Ιαπωνίας) αυξήθηκαν µέτρια το 
4ο τρίµηνο του έτους, κατά περίπου 1,5%, οι πωλή-

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών 
MarketsandMarkets η αγορά του LFP 
αναμένεται να αυξηθεί από τα 9,3 δις 

δολάρια το 2020 στα 11,2 δις έως το 2025, με μέσο 
ετήσιο όρο ανάπτυξης 3,8% από το 2020 
έως το 2025.
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Έχοντας, πλέον, ξεπεράσει τα 25 χρόνια επιτυχούς 
λειτουργίας της και διατηρώντας ως βασικό στόχο 
τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, η Active Computer 
Systems A.E. βρίσκεται δικαίως ανάµεσα στις µε-
γαλύτερες ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας.  Έχει συ-
νάψει συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους διεθνείς 
οίκους πληροφορικής στον κόσµο και δε σταµατά 
να εξελίσσει διαρκώς το portfolio της µε προηγµένα 
προϊόντα και λύσεις πληροφορικής. 
H Active αποτελεί έναν από τους κορυφαίους 
συνεργάτες της HP σε παγκόσµιο επίπεδο και µά-
λιστα από το 2016 ανήκει στην κορυφαία βαθµίδα 
συνεργατών της HP Partner First Platinum. Αυτό 
σηµαίνει ότι έχει πετύχει τα υψηλοτέρα επίπεδα 
τεχνογνωσίας & εµπειρίας στον τοµέα του Printing 
και µάλιστα συνιστά τον αποκλειστικό συνεργάτη 
της HP στα εκτυπωτικά µηχανήµατα Production 
Large Format (PageWide XL).
Η τεχνολογία PageWide, που έχει αναπτυχθεί από 
την ΗΡ, προσφέρει επαγγελµατικής ποιότητας εκτυ-
πώσεις µε υψηλές ταχύτητες, σε ποικιλία µέσων, 
µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και σε συνδυα-
σµό µε µείωση κόστους παραγωγής έως 50%. 
H Active είναι πιστοποιηµένο κέντρο πωλήσεων και 
εξουσιοδοτηµένο service center στην κατηγορία 
των DesignJet και PageWide XL και διαθέτει τις 
ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων ανάλογα µε τις 
εφαρµογές:

HP DesignJet Office/AEC 
• HP DesignJet High- Impact Graphics & 

Professional Photo-Quality 
• HP DesignJet Production 
• HP PageWide XL Production 

Η νέα σειρά DesignJet Office/AEC , που ανακοι-
νώθηκε τον Οκτώβριο, συνδυάζει τα ακόλουθα 
Highlights:

• Είναι φιλικά προς το χρήστη: µπορείτε να στεί-
λετε τα αρχεία µε ένα Click στο HP Click Software 
και να εκτυπώσετε σχέδια σε διαφορετικά µεγέθη, 
χωρίς συµβιβασµούς στην ταχύτητα εκτύπωσης
• Ταιριάζουν στο γραφείο και στο budget: µπο-

ρείτε να εξοικονοµήσετε χώρο στο γραφείο µε τα 

µικρότερα plotter στον κόσµο που συνδυάζουν το 
στυλ µε ανταγωνιστική τιµή 
• Συµβαδίζουν µε το σύγχρονο τρόπο εργασίας: 

σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώστε ή προ-
γραµµατίστε τις εκτυπώσεις σας απ’ οπουδήποτε 
µε το HP Smart App
• Ανταποκρίνονται στους στόχους βιωσιµότη-

τας:  είναι κατασκευασµένα µε 30% ανακυκλωµέ-
νο πλαστικό
• Nέα αναλώσιµα Bright Office: προσφέρουν 

έως και 31% µεγαλύτερη ακρίβεια γραµµών και 
έως 65% µεγαλύτερη χρωµατική γκάµα  

Επιπροσθέτως, το νέο portfolio περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες σειρές και µοντέλα:
• HP DesignJet T200 Printer series – Iδανικοί 

για επαγγελµατίες ΑΕC που εργάζονται στο σπίτι. 
Εύκολες και προσιτές εκτυπώσεις µε τους µικρό-
τερους plotters στον κόσµο. Διαθέσιµοι σε 24-in 
• HP DesignJet T600 Printer series – Ιδανικοί 

για επαγγελµατίες AEC σε γραφεία. Γρήγορες, 
εύκολες και προσιτές εκτυπώσεις, σχεδιασµένοι 
για το κατασκευαστικό οικοσύστηµα. Διαθέσιµοι 
σε 24-in και 36-in 
• HP DesignJet Studio Printer series – Ιδανικοί 

για επαγγελµατίες ΑΕC (αρχιτέκτονες, µηχανικούς, 
κατασκευαστικού κλάδου), µε ιδιαίτερη έµφαση 
στην αισθητική. CarbonNeutral πιστοποίηση. Δια-
θέσιµοι σε 24-in και 36-in

Το προϊοντικό portfolio πλαισιώνεται από µία µε-
γάλη ποικιλία σε αναλώσιµα (µελάνια, κεφαλές), 
αυθεντικά ρολά µέσων εκτύπωσης, καθώς και 
ανταλλακτικά.
Η καινοτοµία και αποκλειστική λύση που προσφέ-
ρονται από την Αctive, είναι η διάθεση εξειδικευ-
µένων  εκτυπωτικών λύσεων Large Format µέσω 
leasing µε χρέωση βάσει χρήσης, σε συνδυασµό 
µε µία ολοκληρωµένη ποιοτική after sales υπο-
στήριξη. Η κατάλληλη χρήση των εκτυπωτών µίας 
επιχείρησης επιτρέπει όχι µόνο τον ακριβή προσ-
διορισµό του απαιτούµενου λειτουργικού κόστους, 
αλλά και τη µείωσή του. 

O ακριβής προσδιορισµός των υφιστάµενων αλ-
λά και µελλοντικών εκτυπωτικών σας αναγκών 
επιτρέπει σε µια επιχείρηση όχι µόνο τον ακριβή 
προσδιορισµό του απαιτούµενου λειτουργικού 
κόστους, αλλά και τη µείωσή του. Συγκεκριµένα, 
το σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης που προ-
τείνει η ACTIVE σε συνεργασία µε την HP, θα σας 
εξασφαλίσουν µείωση έως και 30% στα συνολικά 
λειτουργικά σας κόστη. 

Τα έµπειρα στελέχη της Active θα σας κατευθύνουν 
στην επιλογή της βέλτιστης λύσης, για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών αναγκών σας σε ανταγωνιστικές 
τιµές, ενώ η υψηλή κατάρτιση και ο επαγγελµα-
τισµός των τεχνικών υπηρεσιών µας εγγυάται τη 
µακρόχρονη συνεργασία µας. 

Δέσµευσή µας είναι να διατηρούµε υψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας στην αγορά της πληροφορικής, προ-
σφέροντας καινοτόµες λύσεις και προϊόντα. Στόχος 
µας µας είναι η τεχνολογική αναβάθµιση του εργα-
σιακού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την απρόσκοπτη λειτουργία, απόδοση, καθώς και 
οικονοµία υπό την έννοια του χρόνου αλλά και της 
εξοικονόµησης χρηµάτων.

Active & HP: Εγγύηση ποιότητας 
και στο large format 
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σεις στην Ιαπωνία µειώθηκαν κατά περίπου 16%. 
Πρόκειται για έναν τοµέα που παρακολουθεί στενά 
η IDC λόγω ανησυχιών όχι µόνο για την περιφε-
ρειακή αγορά, αλλά και επειδή πολλοί εκτυπωτές 
µεγάλου µεγέθους που πωλούνται από παγκόσµι-
ους κατασκευαστές κατασκευάζονται στην περιοχή 

και οι ανησυχίες σχετικά µε τον COVID-19 ενδέχε-
ται να επηρεάσουν έντονα την αγορά του LFP.
Για ολόκληρο το έτος 2019, οι πωλήσεις εκτυπω-
τών µεγάλου µεγέθους παγκοσµίως µειώθηκαν 
κατά σχεδόν 3,5%. Η αύξηση στους εκτυπωτές UV 
και dye-sublimation δεν ήταν αρκετή για να αντι-

σταθµίσει τις φθίνουσες πωλήσεις πιο ώριµων 
τεχνολογιών όπως οι solvent inkjet και οι LFPs 
µε βάση το toner. Οι πωλήσεις εκτυπωτών eco-
solvent inkjet µεγάλου µεγέθους ήταν αρκετά 
ανθεκτικές το 2019, µε αύξηση σχεδόν κατά 
1.000 τεµάχια παγκοσµίως. TCP


