Újdonságokkal szárnyalva
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Faludi Viktória

A Magyar Grafika tavalyi Grafikarácsony
rendezvényére készült meghívónk
3D-lakkos felületnemesítése Budaörsön,
a Color Nyomdában készült. A Copy-X
által Magyarországon elsőként üzembe
helyezett Duplo DDC-810 berendezéssel
látványos felületnemesítési hatás érhető
el. A felületnemesítési eljárást jelenleg
hazánkban mindössze féltucatnyi
nyomda alkalmazza.
Juhász Barna, a PrintProGroup Kft. vezetője bepillantást adott birodalmába, amit párjával
Rákos Viktóriával irányítanak. A tavaly átadott
ipari csarnokban újabb és újabb gépeket állítanak csatasorba. Legújabb szerzeményük egy
tárgynyomtató berendezés beüzemelése és a dolgozók oktatása éppen látogatásunkkor zajlott.

Rákos Viktória

nyolc Mimaki CJV300-as nyomtató-vágó, amelyekkel a legfinomabb nyomatképet adó szerényebb sebességet alkalmazva dolgoznak, mert
első szempont a minőség és az igényesség.

MINŐSÉGI NYOMATOK

GYORSAN, ÜZEMBIZTOSAN

A PrintProGroup gépparkjában egy kétéves berendezés már öregnek számít. Hazánkban ebben
a nyomdában van egy telephelyen a legtöbb,

Kardinális kérdés a határidők betartása még a
szupergyors átfutási idők esetén is, így a nyomtatási kapacitás nagyvonalú biztonsággal mére-
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tezett. A gépek üzembiztos működését a lelkiismeretes karbantartás és a minőségi alapanyagok
használata garantálja. A pompásan fejlődő, mára már jobbára digitális technológiát alkalmazó
PrintProGroup gyökerei a Soroksári úton Color
Nyomda néven ma is működő hagyományos ofszet
nyomdai telephelyükhöz nyúlnak vissza.
ELŐBB A GOMB, A ZTÁN A K ABÁT!
Az új berendezések vásárlásával megelőzik a vevői igényeket, és a gondosan ápolt ügyfélkapcsolatok fejlődnek, bővülnek új megbízásokkal,
ahogy a technológiai lehetőségek is kiszélesednek. A dekorációs piac egy különleges és jelentős
területét képviseli a belsőépítészet, amelynek kiszolgálásához rengeteg tesztet, kísérletet kellett
csinálniuk, míg annak minden csínját-bínját megtanulják. Szeretik a kihívásokat és az új utakat.
A Duplo DDC-810 beszerzésénél világosan látták
a tulajdonosok, hogy a berendezés néhány éven
belül nem termeli ki az árát, de presztízsokokból nagyon is megéri birtokolni egy kevesek által magukénak tudott technológiát. Az eddigi
tapasztalataik azt bizonyították, hogy minden
bővülés újabb megrendeléseket is hozott. A berendezéssel nyomdáknak bérlakkozást is vállalnak (info@colornyomda.hu).

KAPCSOLATTARTÁS KIEMELT FIGYELEMMEL
Az induláskor hagyományos ofszettechnológiában szerzett tapasztalatokra építve folyamatos megújulási igénnyel bővült a termékpalettával együtt a vállalkozás is. Ellentétben
a klasszikus nyomdavezetői fókusszal, ami a
legtöbb nyomdában a technológia részleteire koncentrál, Juhász Barna és Rákos Viktória
a mai napig személyes kapcsolattartással tiszteli meg ügyfeleit, köztük számos prémiummárka és multinacionális cég képviselőit úgy, mint
a szerényebb volumenű kisebb munkák megrendelőit. Gyakran előfordul, hogy a készterméket a cégtulajdonos szállítja ki, és adja át a
megrendelőnek, ezzel is építve a személyes kötődést, mivel roppant fontos a vásárlói visszajelzés, amihez minden részletében így juthatnak.
AMIT CSAK KÍVÁN A MEGRENDELŐ!
A PrintProGroup által gyártott nyomdatermékek
skálája a névkártyától, a szórólap, prospektus,
molinó, üvegdekoráció és egyéb belsőépítészeti
dekoráción át egészen a prémium minőségű lézergravírozott emblémákig terjed. Azonban a titok, amitől sikeresen működik az egész, a nyomda egyéni vezetési stílusában rejlik.
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