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A printmagus.com Zrt. 2011-ben jött létre 
a Color Pack Zrt. leányvállalataként.  
A cél egy professzionális online nyomda 
életre hívása volt. Ez sokéves fejlesztés 
után 2014-ben nyerte el mai formáját, 
azt, hogy a véglegeset, nem merném kije-
lenteni, hisz egyrészt egy weboldal állító-
lag sosem készül el, másrészt a csapat 
tagjait ismerve, itt nem lesz leállás. Még 
akkor sem, ha azonnal rangos elismeré-
sekkel nyitottak. Czégé Sándor kereske-
delmi igazgatót kérdeztem arról, hogyan 
lesz „2014 Év honlapja” egy nyomdai portál.

Sándor, a www.printmagus.com kategó- 
riájában az év honlapja lett 2014-ben, 
sőt emellett Szolgáltatás kategóriában  
a www.hasznaltauto.hu mellett egy külön-
díjjal is jutalmazták az oldalt. A nyomdai 
területen még díjazott sem volt soha web- 
oldal, az Önöké ezzel szemben azonnal  
év honlapja díjjal nyitott. Mit tud  
a www.printmagus.com?
A 12 tagú szakmai zsűri szerint a kimagasló fel-
használói élmény az, ami miatt egybehangzóan 
a legjobbnak ítélték az oldalunkat. Ezt egyébként 
a teljes fejlesztés során kiemelt prioritással kezel-
tük. Rengeteg variáció, A-B tesztek, változtatások 
vezettek el eddig az eredményig. Amit még hozzá-
tennék ehhez, és amire nagyon büszkék va-

a printmagus.com Zrt.
Kéry Sándor 

A szAkmAi zsűri értékelései
Az Év Honlapja – B2B weboldalak kategória
Értékelés: a Printmágus Magyarország legszéle-
sebb kínálatú online nyomdájaként hirdeti ön-
magát és a látottak alapján kénytelenek voltunk 
hinni neki. a honlap újszerű módon kínál nyom-
dai megoldásokat a látogatónak, amelyeket az 
oldalon keresztül, online lehet megrendelni. 
a Printmágus ehhez egy hívogatóan felhaszná-
lóbarát oldalt kínál, ahol professzionális felület és 
ügyfélszolgálati segítség áll rendelkezésre. Profi 
munka.

Különdíj – Szolgáltatás kategória
Értékelés: a Printmágus az idei évben az egyik 
olyan honlap, amelyről a zsűri egyhangúlag azt 
gondolta, hogy több kategóriában is díjat érde-
mel. Sokak által kínált szolgáltatást tesz elérhe-
tővé kimagaslóan felhasználóbarát módon. 
a szolgáltatást könnyű áttekinteni, nagyon köny-
nyen használható, egy percet sem kell felesleges 
keresgéléssel vagy kattintgatással tölteni. ahol 
szükséges, ott hamar rá lehet bukkanni a részle-
tes információra és a segítőoldalakra is. Mindez 
tiszta, felesleges cirkalmaktól mentes tördeléssel 
és designnal párosul.

gyunk, az a variációs lehetőségek szinte végtelen 
száma, talán nem túlzok azzal, hogy ebben nem-
zetközi szinten is egyedülállóak vagyunk. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a nyomdai szakmában is 
elismerően nyilatkoznak a printmagus.com-ról.

A felhasználói felület nagyon meggyőző,  
de mi zajlik a színfalak mögött?
Ez nagyon fontos kérdés. Az oldal back-end ré-
sze rendkívül erős, ezzel külön fejlesztő csapat 
foglalkozik. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 
stabilitásra és a biztonságra. A printmagus.com 
programozása nagyon rugalmas, és könnyen 
továbbfejleszthető, így kifejezetten alkalmas a 
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funkcióbővítésekre. Hardware szinten is nagyon 
magasan teljesítünk, ez elengedhetetlen a stabi-
litáshoz. Az informatikai környezet folyamatos 
fejlődésével lépést kell tartani, sőt talán érdemes 
kicsit előrébb is járni. 

Nagy feladat volt ezt így létrehozni. Négyéves (!) 
folyamatos fejlesztés, négy fejlesztői csapat, ren-
geteg energia és persze költség, de nem adtuk fel. 
Ehhez persze a Color Pack Zrt. töretlen támoga-
tására is szükségünk volt. Köszönjük, hogy végig 
mögöttünk álltak a fejlesztés során, ez egy na-
gyon nagy dolog, úgy érzem kötelességünk meg-
szolgálni a bizalmukat.

Mindenben ennyire állhatatosak? 
Mindig szívügyünknek tartottuk a printmagus.com-ot, 
és minél több energiát fektettünk bele, annál jobban 
erősödött ez az érzés. Ez nagy kitartást adott, és sok 
nehéz helyzeten segített át, hogy eljussunk idáig. 
Szerencsére még most is ugyanígy viszonyulunk 
az oldalhoz. Ha ilyen sokáig kitartasz valami 
mellett, az még állhatatosabbá tesz. Ez, úgy gon-
dolom, a jövőre nézve is hasznos lesz, egy ilyen 
mértékű fejlesztésnek ugyanis, mondhatni soha 
nincs vége.

Mi az, ami nehézséget okoz  
az online területen való értékesítésnél?
Bizalmat sokkal könnyebb építeni offline. On-
line ez rengeteg energiát igényel, ennek meg-

felelően  nagyon sokat kell foglalkozunk a 
partnereinkkel. Szakmailag nagyon jól képzett 
ügyfélszolgálattal rendelkezünk, akik emel-
lett kifejezetten vevőközpontúan gondolkod-
nak is.

A kimagasló nyomtatási minőségünket saj-
nos szintén nehéz bemutatni egy online csator-
nán. Bár ezen a területen kicsit szerencsésebb 
helyzetben vagyunk, hiszen anyavállalatunk 
a 21 éve működő Color Pack Zrt. kimagasló minő-
ségét, azt hiszem, nem kell bemutatni a magyar 
nyomdai piacon. 

Ki biztosítja a nyomdai kapacitást?
Alapvetően anyacégünk nyomdai kapacitására 
támaszkodunk. Persze B és C tervekkel is rendel-
keznünk kell, melyek biztonságot nyújtanak egy 
a tervezettnél gyorsabb felfutás esetén is. Partne-
ri körünket folyamatosan bővítjük, mely a köl-
csönösségen alapul. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy olyan megállapodásokat kössünk, mely-
ben partnereink többet profitálhatnak belő-
lünk, mint egy egyszerű eladásból.

Mire számolhatunk a printmagus.com-tól 
a jövőben? 
A hangsúly továbbra is a termék- és szolgáltatás-
fejlesztésen van, több szálon futnak a fejleszté-
sek, tesztelések is. Emellett egy együttműködé-
sen alapuló üzleti modellben is gondolkodunk.
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A kedvezmény, a kuponkód beírása után, a kosár oldalon, a termék bruttó árából kerül levonásra. 
A kuponkód az akció időtartama alatt érvényes, egy felhasználó névvel, egyszer használható fel.


