
 
 
 
 

 

 

Intrograf Lublin oraz IP Kwidzyn serdecznie zapraszają  

na szkolenie z cyklu Akademia Poligrafii, pt. 

Od projektu do wyrobu gotowego – produkcja kartoników 

i ulotek farmaceutycznych. 
 

Data:   19-20 lutego 2015 

Miejsce:  siedziba firmy Intrograf Lublin S.A. 

  ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin 
Szkolenie dedykowane głównie dla grafików, projektantów i konstruktorów opakowań, 

osób odpowiedzialnych za kontakty z agencjami reklamowymi.  

 

Godzina Program 

19 lutego (czwartek) 
Do 17:00 Rejestracja w hotelu. (dojazd do hotelu we własnym zakresie) 

Od 18:00  Część nieformalna i kolacja. 

20 stycznia (piątek) 

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników (dojazd do fabryki Intrograf Lublin we własnym zakresie) 

9:30 – 11:00 Przygotowanie projektów do druku z perspektywy studia graficznego – 

C. Kowalczuk, Intrograf Lublin. 

 Poprawne przygotowanie plików graficznych  

 Najczęstsze błędy w przygotowaniu materiałów do drukarni 

 Komunikacja między klientem a drukarnią. 

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 – 12:30 Przygotowanie projektów do druku z perspektywy studia graficznego – 

C. Kowalczuk, Intrograf Lublin. 

 Praca „bez korekt” 

 Pokazanie różnic w przygotowaniu plików do wykonania ulotek 

tzw. harmonijkowych i wielopanelowych.  

 Przygotowanie zlecenia do drukowania. Zlecenia zostaną 

wydrukowane podczas prezentacji produkcji. 

12:30 – 13:30 Lunch. 

13:30 - 14:30 Produkcja w praktyce – R. Wielgos, Intrograf Lublin. 

 Od druku do wyrobu gotowego – prezentacja produkcji 

opakowań i ulotek 

14:30 - 15:00 Dyskusja. 

15:00 -15:15 Zakończenie szkolenia. Wręczenie certyfikatów. 



 
 
 
 

 

Informacje organizacyjne: 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale  

w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13 lutego 2015 na adres email: 

esamardakiewicz@intrograf.com.pl. W zgłoszeniu, prosimy o podanie imienia i nazwiska 

uczestnika oraz danych kontaktowych - email oraz telefon. 

 

Koszty noclegu, wieczornej kolacji oraz szkolenia ponoszą organizatorzy. Wszelkie 

informacje organizacyjne związane z zakwaterowaniem i kolacją zostaną przesłane do 

uczestników po potwierdzeniu udziału w szkoleniu. Koszty dojazdu na szkolenie 

pokrywają uczestnicy. 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Emilią Samardakiewicz,  

telefon: 81 464 21 23, email: esamardakiewicz@intrograf.com.pl. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie 

i programie szkoleń.  

 

 

Serdecznie Zapraszamy. 
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