Case Study da OKI
Setor: Embalagem

Solução: 2 ColorPainter Série M, 1 ColorPainter Série W

Cidade: Honselersdijk,
Países Baixos

As ColorPainter da OKI
permitem concretizar
ideias únicas
Sobre o Cliente
O desafio
Até há pouco tempo, não havia uma boa solução disponível para
pequenas tiragens de embalagens de cartão, materiais de exposição
e materiais para POS económicos. Muitas empresas que procuravam
formas diferenciadoras de se darem a conhecer em apresentações
de vendas, feiras comerciais ou enquanto parte de projetos, incluindo
campanhas-piloto para lançamento de produtos, não tinham acesso a uma
solução completa que englobasse tudo, desde o design e desenvolvimento
até à produção. As empresas viam-se forçadas a optar entre comprar
grandes volumes de impressão com elevados custos de produção ou
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A Monsterbox é um centro de design
de embalagens completo e inovador
que desenha e produz vários tipos
e tamanhos de embalagens de
cartão e materiais de exposição.
Desde 2010, a Monsterbox
oferece serviços exclusivos para a
produção de pequenas quantidades
de embalagens, materiais de
exposição e outros materiais
para POS. Tal significa que
consegue satisfazer os desejos do
mercado, desenvolvendo de forma
criativa e flexível embalagens
e ideias de apresentação para
campanhas-piloto, exposições,
apresentações de vendas, sessões
fotográficas e muito mais.

contentarem-se com uma qualidade insatisfatória a preços

fornecedor de suportes atual, a Sihl Direct, que presta

mais razoáveis. Os serviços exclusivos oferecidos pela

aconselhamento à Monsterbox na área de suportes e

Monsterbox, impulsionados pelas capacidades distintas e a

hardware há vários anos, sendo assim a opção clara para

excelente qualidade da série ColorPainter da OKI, geraram

ajudar a encontrar uma solução que atendesse às suas

uma revolução no setor da embalagem. Tal ajudou a

exigentes necessidades. Após um prolongado período de

Monsterbox a conquistar uma posição exclusiva e a atingir

testes, a Sihl Direct recomendou a solução ColorPainter

um excelente crescimento ano após ano.

da OKI. Esta decisão baseou-se na flexibilidade
verdadeiramente ampla da solução no que se refere aos

A solução

suportes e na excelente qualidade da impressão em termos

Para atender à crescente procura de pequenas tiragens de

de cobertura/pigmentação e solidez das cores.

embalagens e maquetas impressas, a Monsterbox teve de
introduzir uma solução praticamente sem compromissos.

As vantagens

A Monsterbox tinha de encontrar uma solução para

Graças à experiência da Sihl Direct e à alta qualidade

oferecer um equilíbrio perfeito entre velocidade, qualidade,

da solução ColorPainter da OKI, a Monsterbox consegue

capacidades criativas e capacidade para produzir em

atender às elevadas expectativas dos seus clientes. Além

pequena escala a um custo aceitável. Para enfrentar

das vantagens da solução em termos de flexibilidade de

este desafio, a Monsterbox entrou em contato com o seu

suportes e da qualidade de impressão, a solução da OKI

"Flexibilidade, velocidade e qualidade.

Resumo das vantagens

As impressoras ColorPainter da OKI

•F
 lexibilidade de suportes
incomparável

simplesmente garantem os melhores
resultados em todas estas áreas"
Rebekka van Laar-Schenkeveld – Diretora da Monsterbox

• Impressões de máxima qualidade
•F
 acilidade de utilização e gestão
• Utilização confortável graças às
tintas SX de odor reduzido

oferece muitas outras vantagens que fazem da ColorPainter

das vantagens diretamente relacionadas com a produção,

a escolha óbvia. "A velocidade, a fiabilidade e a facilidade

a Sihl Direct também sugeriu as máquinas ColorPainter

de utilização estavam em primeiro lugar na nossa lista de

para várias funcionalidades secundárias importantes.

desejos. Além disso, é absolutamente inaceitável para os

"A qualidade da solução da OKI é inegável.

nossos propósitos de produção que os materiais impressos

A solidez das cores, bem como, por exemplo, a resistência

encolham. Por isso também estávamos à procura de uma

UV e a resistência a riscos da impressão, são essenciais.

solução que evitasse esse problema. As impressoras

No entanto, para nós enquanto fornecedores de serviços,

ColorPainter cumprem todos esses requisitos e superam

existem outros aspetos que também desempenham

claramente muitas das alternativas que considerámos",

um papel importante", afirma Martin Wuijster, gestor

afirma Rebekka van Laar-Schenkeveld, diretora da

de vendas da Sihl Direct. "Para nós, a facilidade de

Monsterbox. "Além disso, é importante manter o ambiente

gestão das impressoras é igualmente importante.

onde usamos as impressoras confortável para os nossos

O ColorPainter Manager, extremamente fácil de utilizar,

funcionários. A tinta de odor reduzido que as impressoras

é um bom exemplo disso mesmo. É extremamente fácil

ColorPainter utilizam, bem como o facto de as máquinas

os utilizadores monitorizarem todas as funções a partir

estarem em conformidade com as normas relativas aos

do PC. Além disso, é importante referir a possibilidade de

poluentes atmosféricos perigosos, desempenham um

estabelecer correspondências entre perfis de cores. Agora

papel importante nesta matéria", afirma a diretora. Além

temos especialistas muito experientes na nossa equipa que

"A solidez das cores, bem como, por exemplo, a resistência UV e a resistência a riscos
da impressão, são essenciais."
Martin Wuijster – Gestor de vendas da Sihl Direct

permitem alcançar excelentes resultados nesta área, mas

os novos desenvolvimentos sucedem-se rapidamente e é

o hardware e o software que a OKI fornece, por exemplo,

importante manter a vantagem. Com as soluções da OKI,

o software ONYX RIP incluído, também foram muito

a Monsterbox pode e vai expandir e melhorar ainda mais

importantes", refere Martin.

a sua gama nos próximos anos. Há alguma coisa que a
Monsterbox gostasse de ver no futuro nas soluções da OKI?

O futuro

"Claro. Estamos sempre à procura de uma velocidade ainda

Atualmente, a Monsterbox consegue cumprir perfeitamente

mais elevada, para conseguir reduzir ainda mais o tempo de

as expectativas dos clientes tanto em termos de

produção, e um método de impressão sem margens seria

criatividade como em termos de produção. No entanto,

um desenvolvimento bem-vindo", afirma Rebekka.

A OKI é pioneira em tecnologias de impressão inovadoras, desde LED digital até à cor de alta definição. Oferecemos um portfólio de produtos
e soluções galardoados que permitem a empresas de todas as dimensões e orçamentos otimizarem os fluxos de trabalho de impressão e
documentos, e obter comunicações impressas visualmente apelativas, vibrantes e de elevada qualidade.
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