Příběh úspěchu společnosti OKI: Grafiche Morbegnesi
Odvětví: Poskytovatel tiskových služeb

Produkty: Tiskárna etiket Pro1050

Sídlo: Itálie

ŠPIČKOVÁ
AGENTURA
PŮSOBÍCÍ
V OBLASTI
DESIGNU
ROZŠIŘUJE SVÉ
PORTFOLIO
O TISK ETIKET
Zadání
Společnost Grafiche Morbegnesi sídlí v italské provincii Sondrio, která
je domovem mnoha producentů prémiového vína a potravin. Místní
producenti požadují etikety v profesionální kvalitě, aby jejich produkty
vynikly v záplavě dalších, a spoléhají na to, že společnost Grafiche
Morbegnesi tuto službu poskytne. Nicméně při plnění požadavků na
tisk etiket musela společnost Grafiche Morbegnesi využívat externího
dodavatele tisku, protože sama tuto možnost neměla. To vedlo
k dlouhým dodacích lhůtám pro zákazníky společnosti.
Jedním ze zákazníků, kterých se dlouhé tiskové lhůty dotkly, byla velká
prázdninová farma, která často vyžaduje vyšší objemy tisku. Vzhledem
k tomu, že dodací lhůty od externích dodavatelů tiskových služeb trvaly
někdy až měsíc, společnost Grafiche Morbegnesi uviděla příležitost
zaútočit na konkurenci a otevřít nový zdroj příjmů prostřednictvím
interního tisku vlastních návrhů. Nejenže by to společnosti umožnilo
zlepšit nabídku služeb s rychlejšími dodacími lhůtami a příznivě
nastavenými cenami, ale Grafiche Morbegnesi si také uvědomila, že by
mohla zajít ještě dál a nabídnout zákazníkům široký výběr materiálů pro
tisk etiket.

VELKÉ TISKOVÉ SÉRIE UŽ
NETRVAJÍ MĚSÍC, ALE POUHÉ
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DNY

O společnosti Grafiche
Morbegnesi
Společnost Grafiche Morbegnesi
má zákaznickou základnu
tvořenou jak soukromými
společnostmi, tak veřejnými
orgány, a už od roku 2008 určuje
standard grafického designu
a tiskové produkce. Společnost se
specializuje jak na ofsetový, tak
digitální tisk a může zákazníkům
nabídnout celou řadu materiálů,
od vizitek, hlavičkových dopisních
papírů a grafiky do oken až po
polepy na vozidla.

Enzo Salvato a Katerina Avramenková, vlastníci společnosti Grafiche Morbegnesi, se svou tiskárnou etiket Pro1050

Řešení
Společnost Grafiche Morbegnesi v případě běžných
úloh digitálního tisku spoléhá na barevnou tiskárnu
OKI formátu A3, která jí poskytuje mimořádně
uspokojivé výsledky v profesionální kvalitě. Tiskárna
se ukázala jako snadno použitelná a vyznačovala se
výjimečnou spolehlivostí, takže při hledání zařízení,
které by splňovalo požadavky na tisk etiket, nemohla
společnost ze svých úvah vynechat značku OKI.
Na veletrhu společnost narazila na tiskárnu etiket
OKI Pro1050 a zapůsobil na ni výkon a jedinečná
schopnost dosáhnout úžasných výsledků tiskem
v 5 barvách (CMYK+bílá). „Společnost OKI jsme při
výběru v žádném případě nemohli přehlédnout,“
říká Enzo Salvato, majitel společnosti Grafiche
Morbegnesi. Jiná zařízení na trhu jsou omezena
inkoustovou technologii, zatímco zařízení OKI využívá
digitální LED technologii spolu se suchým tonerem,
což zajišťuje znatelně vyšší kvalitu. Dalším zařízením
také chybělo zpracování různých médií tiskárny
štítků OKI, které by bylo nezbytné pro nabídku služeb
společnosti Grafiche Morbegnesi.“
Příklad designu etikety

Společnost si rezervovala ukázku v centrále
společnosti OKI v italském Assagu a tiskárna
Pro1050 si všechny ihned získala díky svému výkonu,
možnostem zpracování rozmanitých médií pro etikety,
včetně papíru a syntetického filmu, a díky vynikající
kvalitě tisku. Cena tiskárny Pro1050 byla dalším
faktorem, který stál za rozhodnutím společnosti
Grafiche Morbegnesi, vzhledem k tomu, že mnoho
inkoustových řešení na trhu stojí výrazně více.

„Tiskárna Pro1050 nám
poskytla nové funkce,
které nám umožňují
přístup na nové trhy.“
Enzo Salvato, majitel, Grafiche Morbegnesi

Výhody
Pokud jde o nákup a implementaci tiskárny štítků,
k dispozici byl vybraný partner společnosti OKI
Finlogic, který měl na starosti co nejrychlejší
a bezproblémovou instalaci funkcí pro tisk etiket
ve společnosti klienta. „Velmi rychle jsme obdrželi
transparentní cenové nabídky, což znamenalo, že
proces nákupu nezabral téměř žádný čas,“ říká
Salvato. Instalace tiskárny Pro1050 a řezačky od
společnosti OKI trvala pouhé dva dny, což týmu
Grafiche Morbegnesi umožnilo seznámit se s novým
systémem a začít zpracovávat objednávky.
Po instalaci vyšla ihned najevo výhoda jednoduchého
použití tiskárny OKI Pro1050. Tým byl schopen
používat novou tiskárnu už po základním zaškolení.
Flexibilita modelu Pro1050, který dokáže v jednom
tiskovém cyklu produkovat jak malé objemy, tak
i tisíce štítků, zase znamená, že společnost může
zpracovávat objednávky na tisk etiket různých
velikostí od velkých i malých klientů. Velké tiskové
série, které by dříve při využití externího dodavatele
tisku trvaly celý měsíc, lze nyní dokončit za pouhé
dva dny.

Bílá barva na průhledném médiu vytištěná pomocí pětibarevné
tiskárny štítků Pro1050 od společnosti OKI.

Na tým ve společnosti Grafiche Morbegnesi
zapůsobila také dlouhá životnost tonerových
kazet. I když zbývá jen 10 % toneru, dokáže kazeta
produkovat další dva až tři tisíce etiket, což pomáhá
zvyšovat ziskovost firemních marží. Rychlost, s jakou
společnost Grafiche Morbegnesi obdrží nový toner,
také předčí očekávání, protože nové kazety dorazí do
dvou dnů od objednání.

Etikety na lahve vytištěné na tiskárně OKI Pro1050

Budoucnost
Přestože je ještě brzy, aby společnost Grafiche
Morbegnesi plně zhodnotila posun nabídky služeb
a rozšíření o tisk etiket, model tiskárny OKI Pro1050
ji přesvědčil, že investice stála za to.
„V této nové obchodní oblasti jsme teprve začali, ale
počáteční výsledky jsou již velmi slibné,“ říká Salvato.
Zpětná vazba od klientů společnosti je mimořádně
pozitivní, zejména pokud jde o výrazné zkrácení
dodacích lhůt a obrovské zlepšení kvality etiket.
„Výsledky se projevily okamžitě – ihned jsme obdrželi
další objednávky.“

„Tiskárna Pro1050 nám poskytla nové možnosti,
které nám umožňují přístup na nové trhy,“ říká
Salvato. Po přidání modelu Pro1050 může společnost
Grafiche Morbegnesi spolupracovat s asociacemi
místních producentů a poskytovat producentům
řadu služeb, včetně označování jejich produktů. To
znamená, že společnost má příležitost těžit z ještě
větších objemů objednávek. „Nevylučujeme, že
pořídíme další tiskárny etiket. Jakmile to naše
podnikání bude vyžadovat, společnost OKI bude naší
první volbou,“ uzavírá Salvato.

„Nevylučujeme, že pořídíme další tiskárny štítků. Jakmile to naše
podnikání bude vyžadovat, společnost OKI bude naší první volbou.“
Enzo Salvato, majitel, Grafiche Morbegnesi
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