Historia sukcesu OKI: Schellenberg Druck AG
Branża: usługi w
zakresie druku

Produkty: system do drukowania kopert
serii Pro

Lokalizacja:
Szwajcaria

DRUKOWANIE KOPERT Z
OSOBISTYM AKCENTAMI

Wyzwanie
Schellenberg Druck AG kładzie duży nacisk na innowacje i technologię,
co oznacza, że sprzęt produkcyjny tej firmy jest stale optymalizowany
– zwłaszcza w dziale korespondencji. Ten prężnie rozwijający się dział,
specjalizujący się w utrzymaniu najwyższego poziomu różnorodności w
ramach małych i średnich systemów, może pochwalić się dwucyfrowym
wzrostem. Kluczowy aspekt działalności firmy Schellenberg Druck AG
to produkty spersonalizowane, takie jak koperty w różnych formatach,
a także broszury i korespondencja reklamowa, które są drukowane z
wykorzystaniem zmiennych danych, takich jak adresy, numery seryjne,
bezpośrednie adresy lub znaki kontrolne.

Rozwiązanie
Firma Schellenberg Druck AG używała drukarek atramentowych do
drukowania adresów na kopertach i spersonalizowanej korespondencji
reklamowej, jednak rozwiązanie to nie sprawdzało się w przypadku
małych rozmiarów czcionek. Ponadto jakość druku grafik, takich
jak loga, wymagała poprawy. Podczas wizyty w salonie Graphiland
AG Federico Crisafulli, dyrektor ds. druku cyfrowego w firmie
Schellenberg Druck AG, odkrył nowoczesną drukarkę, która według
niego mogłaby wnieść rzeczywistą wartość do działalności drukarni – a
była to drukarka z systemem do wydruku kopert serii Pro firmy OKI,
która może drukować w pięciu kolorach, w tym w bieli.

Schellenberg – informacje
Schellenberg Druck AG to
rodzinna firma z siedzibą w
Szwajcarii, specjalizująca się
w opracowywaniu, produkcji
i przetwarzaniu tradycyjnych
i cyfrowych nośników druku.
Firma jest obecnie prowadzona
przez trzecie pokolenie i
stale poszerza swoją ofertę
produktów i usług poprzez
nieustające innowacje i rozwój.
Dziś Schellenberg Druck
prezentuje się jako zintegrowany
dom mediowy skupiający się
przede wszystkim na kliencie.

„Drukarka OKI z wygodną funkcją ładowania
nośników od razu zwróciła moją uwagę. Urządzenie
można bez przerwy napełniać kopertami bez
konieczności otwierania szuflady lub zatrzymywania
procesu drukowania.” – wspomina Crisafulli.
Drukarka OKI została przetestowana wraz z
produktami innych producentów jako alternatywa
do drukowania kopert z wykorzystaniem zmiennych
danych. „Na drodze tego porównania drukarka serii
Pro firmy OKI okazała się najlepszym i najbardziej
odpowiednim dla nas rozwiązaniem.” – powiedział
Crisafulli.
W firmie zainstalowano trzy systemy do
wydruku kopert serii Pro od OKI. Umożliwiło
to przedsiębiorstwu Schellenberg Druck AG
znaczne podniesienie jakości druku na kopertach,
a także przetwarzanie szerokiej gamy formatów
nośników. Koperty, broszury, oficjalne czasopisma
i korespondencja reklamowa są drukowane w
doskonałej jakości, wraz z notatkami osobistymi,
adresami lub kodami seryjnymi.

Korzyści
System do wydruku kopert serii Pro firmy OKI
stanowi dla przedsiębiorstwa Schellenberg Druck
AG nowoczesne, wszechstronne rozwiązanie do
druku cyfrowego kopert, spersonalizowanych
broszur i korespondencji reklamowej.
Zamówienia na maksymalnie 2000 sztuk mogą być
realizowane w sposób ekonomiczny – nieprzerwanie
i dostarczone za pomocą taśmociągu. Firma
Schellenberg Druck AG wzbogaciła również gamę
opcji druku na kolorowym i ciemnym tle dzięki
wykorzystaniu druku w pięciu kolorach.

Perspektywy
Zespół pracowników spółki Schellenberg AG jest
zachwycony jakością druku zapewnianą przez
urządzenie serii Pro firmy OKI. W ciągu najbliższych
miesięcy firma chce zebrać opinie klientów na temat
usług druku w pięciu kolorach. „Otrzymaliśmy
pozytywne opinie na temat wstępnych zamówień.
Opcja druku w pięciu kolorach z pewnością ma
potencjał.” – mówi Crisafulli.

Opcja piątego, białego, tonera dostępna w
urządzeniu serii Pro firmy OKI zainspirowała zespół
firmy Schellenberg Druck AG do dodania druku w
bieli do portfolio usług. Takie wykończenie można
zamówić nawet w małych nakładach – już od jednej
sztuki. Rozwiązanie druku na białym tle stwarza
nowe możliwości projektowania na specjalne okazje.
„Możemy drukować treści – w tym dane adresowe –
bezpośrednio na kolorowych lub ciemnych kartach
i kopertach. Wygląda to o wiele bardziej atrakcyjnie
niż etykiety adresowe” – mówi Crisafulli.

Zespół produkcyjny Schellenberg AG z drukarką do kopert serii Pro
firmy OKI.

„Możemy drukować treści – w tym dane adresowe – bezpośrednio na kolorowych lub
ciemnych kartach i kopertach. Wygląda to o wiele bardziej atrakcyjnie niż etykiety
adresowe.”
Federico Crisafulli, dyrektor ds. druku cyfrowego i asystent kierownika produkcji w firmie Schellenberg Druck AG
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