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A „self-mailer” anyagok a direktmarketing leg-
innovatívabb, legköltséghatékonyabb formája.
Innovatív, hiszen a DM-anyag már maga a bo-
ríték is. Így az egyszínű borítékkal szemben re-
mek promóciós és/vagy reklámfelületet bizto-
sít. Kutatások bizonyítják, hogy az ilyen módon
kézbesített anyagok tartalma hatékonyabban
éri el a célközönséget. Ezeken felül megkíméli
a felhasználót a boríték és borítékolás költsé-
geitől is.

A „self-mailer” hajtogatógépek a megszemé-
lyesített reklámanyagot postai méretre hajtogat-
ják, a szélét ragasztócsíkozzák, majd perforálják.
Az így előállított termék egy munkamenetben
postázásra kész DM-levélként hasznosítható.

Előnyei a hagyományos DM-levelezéssel szem-
ben:
w nincs szükség külön borítékra (költséghaté-

kony),
w nincs szükség külön borítékolásra (idő- és

költségtakarékos),
w egy berendezéssel előállítható postakész

termék,
w külső felülete is teljes egészében reklám-

hordozóként hasznosítható,
w üzenete bizonyítottan nagyobb arányban

éri el a célközönséget.

Nem meglepő tehát, hogy számos ágazatban
(pl. reklám, promóció, bank és pénzügy, bizto-
sítótársaságok, kiadók, gépjárműipar, kozme-
tikaipar, gyógyszeripar stb.) egyre népszerűbb
eszközzé válik. 

A PC Studio 2000 Kft. – felismerve ebben az
üzletágban jelentkező lehetőségeket – által for-
galmazott „self-mailer” hajtogatógépekkel egy-
szerűen, gyorsan és tökéletes minőségben ké-
szítenek postakész leveleket.

SHOEI STAR MAILER SYSTEM

A Shoei Star japán cég elsők között ismerte
fel a „self-mailer”-ben rejlő lehetőségeket, és
mintegy felkarolva a DM legújabb, forradalmi
médiáját, megalkotta saját speciális automata
mailer-hajtogató rendszerét. A Shoei kötésze-
ti megoldása és a digitális nyomtatásban rejlő
lehetőségek legyőzhetetlen párost alkotnak
a DM-piacon.

FOLDMASTER MAILER SYSTEM

A svájci cég berendezése óramű pontossággal
hajtja össze a maileket. Moduláris szerkezeté-
nek köszönhetően az ügyfél munkái igényei-
hez állíthatja össze a berendezést az adagolótól
a kirakóig. A Foldmaster kötészeti megoldása
és a digitális nyomtatásban rejlő lehetőségek
legyőzhetetlen párost alkotnak a DM-piacon.

Self-mailer hajtogató berendezések
ÚJ UTAK A DIREKTMARKETINGBEN

Mikó Sándor és Ritz-Tirpák István

Shoei Star Mailer System
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RAGASZTOTT GERINCű IRKAKÉSZÍTÉS 
– AZ IRKAKÉSZÍTÉS JÖVőJE

A ragasztott gerincű irkakészítés egyre nagyobb
részét veszi át a hagyományos, tűzéses irkaké-
szítési eljárásoknak. Világszerte kezdik megis-
merni, használni az irkakészítés gyorsabb és költ-
séghatékonyabb módját. 

A PC Studio 2000 Kft. is – mint az irkakészítés
piacvezető beszállítója –  hihetetlen lehetősé-
get lát ebben az innovatív megoldásban. Shoei
Star ragasztott gerincű irkakészítő rendszerük-
kel most már a magyarországi nyomdák szá-
mára is elérhető ez az eljárás.

Az eljárás lényege, hogy az akár B1-es íveket,
elővágás nélkül adagolva (igény szerint, ameny -
nyiben ezt a B1-es ívünk nem tartalmazza, kü-
lön is adagolható a méretre vágott borító),
hajtogatjuk és ragasztócsíkozzuk, majd három-
késes vágással vágjuk körbe a terméket. A ragasz-
tott irkakészítés lehet 8, 12, 16, 20, 24, 32 oldalas,
annak függvényében, hogy a ragasztócsíkot kö-
zépre, oldalra vagy ezek kombinációjában visz-
szük fel. Megfelelően kiépített berendezéssel egy
menetben az összes munka elvégezhető.

A Shoei Star-rendszerek teljes automatizmusa
(adagolás, hajtogatás, ragasztócsíkozás, három-
késes vágás) az irkakészítés gyorsabb és költ-
ségtakarékosabb módját kínálják a felhaszná-
lóknak.

Gyorsabb, mivel
w a ragasztás időzítése összhangban van az ívek

áthaladásával, így a ragasztócsíkozás az ívek
áthaladásával egy időben történik,

w a ragasztáshoz nincs szükség az ívek pozício-
nálására, így a ragasztási folyamat nem jár
sebességvesztéssel,

w nincs szükség a nyomott ívek méretre vágá-
sára (a berendezés akár induló B1-es ívvel is
dolgozik).

Költséghatékonyabb, mivel
w a ragasztás alapanyaga olcsóbb, mint a tűző-

huzaloké,
w egy jól megszervezett nyomdai irányítás mel-

lett minden időtakarékos megoldás költség-
megtakarítást jelent.

Bár a már kiforrott technológiák és berendezé-
sek továbbra is meghatározó szereplői a köté-
szeti piacnak, nem szabad elfelejteni azt a tényt,
hogy az újabb és újabb megoldások is tért kö-
vetelnek, és folyamatosan tért is nyernek ma-
guknak.

Mivel a mai gazdasági helyzetben az idő
pénz, nem szabad figyelmen kívül hagyni az
ezen megoldásokban rejlő lehetőséget.

A PC Studio 2000 Kft. – ez által vezérelve – elkö-
telezett hivatása a kritikus gazdasági viszonyok
között is a nyomdák versenyképességének ja-
vítása, új megoldások ismertetésével és kínála-
tával.

Shoei Star Mailer System teljes kiépítésben




