Case Study da OKI
Setor: Marketing, edição e relações públicas

Solução: OKI C9600

Courts Design encontra
fórmula para o sucesso
criativo com a nova
impressora OKI

Localização: Reino Unido

Sobre o Cliente
A Courts Design é uma agência criativa
pequena e multidisciplinar, sediada em
Hartley Wintney, Hampshire. Com mais

O Desafio

de 30 anos de história, a sua atividade

Na prestação dos seus serviços especializados de criatividade e marketing, a Courts
Design deparou-se com o duplo desafio: o aumento da concorrência e restrições
de tempo. Para combater estas pressões, a empresa procurou continuamente
formas para aumentar a qualidade das impressões, garantindo simultaneamente a
capacidade para cumprir prazos apertados de forma consistente.

principal envolve a conceção, fabrico e

"Numa agência de design movimentada é necessário produzir artes visuais e
ilustrações, o mais rapidamente possível", explicou Mike Abbott, responsável
pela criação gráfica na Courts Design. "Infelizmente, a nossa impressora anterior
não conseguia proporcionar a qualidade de impressão e as velocidades que
procurávamos."

oferecer um conceito de "plataforma

C9600
RAPIDEZ E
FLEXIBILIDADE

no
manuseamento
de suportes

montagem de stands e expositores de
interior. Cada vez mais têm notado uma
crescente procura por parte de clientes
dos setores farmacêutico e informático,
por trabalhos de design gráfico. Ao
completa", as capacidades internas da
Courts Design incluem comercialização
de marca, design gráfico, modelação
em 3D e consultoria, entre outras.

"	Temos beneficiado muito com a flexibilidade de manuseamento de papel da C9600. Ao contrário do
nosso dispositivo anterior, este alterna facilmente entre diferentes tamanhos, tipos e texturas de
papel. Isto permite-nos reduzir o tempo necessário para desenvolver novos materiais."
Mike Abbott, responsável pela criação gráfica na Courts Design

Amostras de impressão da Courts Design

A impressão a cores é essencial para a Courts Design,
especialmente no que diz respeito à criação de imagens
visuais de impacto elevado. Um estudo demonstra que
os leitores despendem até mais 82% de atenção quando
são utilizadas cores e que as apresentações são 70% mais
percetíveis quando as cores realçam os detalhes pertinentes.

Além disso, investir na C9600 fez todo o sentido a
nível económico. Anteriormente, a Courts Design teria
subcontratado trabalhos com prazos de entrega apertados,
tais como apresentações de cliente, a empresas de impressão
digital, um processo que inevitavelmente resultaria em
sobreimpressão e desperdício de recursos.

A Solução

"A impressora OKI permite-nos poupar dinheiro e disponibilizar
documentos de alta qualidade, de forma económica e
produzidas à medida das necessidades dos clientes",
acrescenta Abbott.

Para fazer face às necessidades de impressão a cores de alta
qualidade, a Courts Design decidiu fazer a atualização para a
OKI C9600, uma impressora a cores flexível da OKI que pode
ser configurada para suportar papel de tamanho A4 ou A3. Ao
imprimir 36 páginas por minuto (ppm) a cores e 40 ppm em
mono A4, a C9600 é uma das impressoras mais rápidas da sua
categoria.
A Courts Design utiliza agora a impressora de forma extensiva
para todos os seus trabalhos de design gráfico, incluindo
brochuras, publicidade endereçada e folhetos para marketing,
bem como relatórios e apresentações de clientes.

As Vantagens
Uma das vantagens mais convincentes da OKI C9600 é a sua
flexibilidade, incluindo a compatibilidade total com os sistemas
operativos Mac. Estas características são fundamentais para a
Courts Design, que utiliza intensivamente estes dispositivos no
seu trabalho diário.

O Futuro
O investimento na OKI C9600 teve efeitos positivos no negócio
da Courts Design. Isso ajudou a empresa a fornecer um serviço
mais rápido e eficiente aos clientes. Além disso, também
permitiu a impressão interna de trabalhos de tiragem reduzida
e, desta forma, aumentar as margens de lucro.
Para a Courts Design, o principal benefício tem sido o
desenvolvimento de vantagem competitiva. A C9600 não só
produziu documentos a cores bonitos para a Courts Design,
como também o fez de forma rápida, fiável e acessível, dando à
empresa uma margem fundamental sobre a concorrência.

"Também beneficiamos de manuseamento de papel flexível da
C9600", referiu Abbott. "Utilizamos a impressora para imprimir
tudo, desde apresentações a detalhes de documentação em
etiquetas de alta qualidade para CD. Ao contrário do nosso
dispositivo anterior, esta impressora alterna facilmente entre
diferentes tamanhos, tipos e texturas de papel. Isto permite-nos
reduzir o tempo necessário para desenvolver novos materiais."

A OKI é pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde Digital LED a Cor de alta definição. Oferecemos um portfólio de produtos e
soluções galardoados, permitindo que empresas de todas as dimensões e orçamentos otimizem os fluxos de trabalho de impressão e documentos
e obtenham comunicações impressas focadas, vibrantes e de elevada qualidade.
www.oki.com/eu
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