Digitális felületnemesítés a köbön
– PrintPix Nyomda
Faludi Vktória

Budapest III. kerületében 46 munkatárssal működik a félmilliárdos forgalmat
már meghaladó, dinamikusan fejlődő
PrintPix Nyomda. A folyamatosan fejlődő
technológiával és képzett szakmai csapattal működő vállalkozás mára Budapest
egyik legmodernebb nyomdája lett.
Leginkább szórólapok, levélpapírok,
könyvek, magazinok, prospektusok,
dossziék, roll-up-ok, molinók és nyomtatható tapéták megrendelőinek dolgoznak.
Szakáll Tamás ügyvezető igazgatót
kérdeztük az új MGI felületnemesítő
beruházásuk kapcsán.
Folyamatosan figyeljük a legújabb piaci trendeket, és kiemelt figyelmet fordítunk egyre bővülő ügyfélkörünkre a digitális és ofszetnyomtatási területünkön is, hogy még magasabb szinten
tudjuk vevőink elégedettségét fokozni.
A folyamatosan fejlesztett gépparkkal és magasan képzett szakmai csapatunkkal egyre szélesebb körű szolgáltatást tudunk kínálni ügyfeleinknek a növekvő igényeik és magas szintű
elvárásaik biztosítására.

A PrintPix Nyomda 2007 februárjában két fővel indult
egy az Expressz újságban meghirdetett eladó nyomda megvásárlásával. Lépésről lépésre lecserélték a régi gépeket korszerű berendezésekre, majd eljutottak
a mai 1600 négyzetméteres, impozáns, kedvező logisztikai tulajdonságokkal rendelkező nyomdáig.
Az állandó fejlődés volt a cél, mindig visszaforgatták a profitot, hogy a piaci részesedésük stabilan növekvő legyen. Szakáll Tamásnak, a cég tulajdonosigazgatójának nem volt idegen a nyomdaipar, édesapja is volt nyomdavezető, így közgazdász végzettségével a vállalkozói oldalról közelítve meg a nyomdaipart, sikeres céget épített. A PrintPix Nyomda
nem egy tradíció, inkább egy remek korszak eredménye, ami sajátos módon éppen a válság közepén, 2008-ban indult. A nem piaci alapon működő
nyomdák megszűnésével támadt űrben sikerült a
piacon elindulniuk, és felfutási időszakukat még ma is
élik. Arról ismertek az ügyfeleik körében, hogy maximálisan törekednek a minőségi munkára, és ebben
hajthatatlanok.

A szélesformátumú tekercsnyomtatástól a kisformátumú íves digitális nyomtatásig jelentős
kapacitással rendelkezünk, szinte csak Konica
Minolta gépekkel.
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A sikeres partneri együttműködések mára bizonyították, hogy az előremutató törekvéseink
nem hiábavalók, mert az új MGI géppel ügyfeleinket a legmagasabb szinten is ki tudjuk
szolgálni a nyomdatermékek kivitelezésében.
A felületnemesítés a minőségi nyomdatermékek gyártása során elengedhetetlen.
Több nyomdatulajdonos presztízsberuházásnak tekinti a 3D-lakkozásra
kifejlesztett berendezéseket.
Önök is így gondolják?
Nem, mi tisztán piaci alapon működünk, hiszünk abban, hogy eladható pluszszolgáltatást
kínálunk.
Hét Konica Minolta digitális nyomdagépünk
van, amit kiegészít az új 3D felületnemesítési
szolgáltatás, sőt ezen felül még az építészeti tervek nyomtatására alkalmas nagyformátumú KIP
nyomtatónk is a Konica Minolta színeit erősíti –
tudtuk meg Szakáll Tamástól.
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Miért pont MGI?
Olyan újdonságnak számító szolgáltatást kerestünk, amivel kitűnhetünk a nyomdák közül.
Több nyomdagépgyártó kínál kiegészítő lehetőségeket, különleges színek, lakkok, arany, ezüst
prégelés, de ezek egy-egy digitális nyomtatóberendezéshez köthető opciók. Nem volt szimpatikus számunkra, hogy egy komplett nyomdagépet vegyünk egy-egy különleges effektus
kedvéért. Közelebb állt az elképzeléseinkhez egy
célgép, ami különálló, speciálisan a feladatra optimalizáltan működik.
Amikor egy új beruházáson gondolkodunk,
mindig megvizsgáljuk az összes lehetőséget, a
gépparkunk alapján azt lehetne gondolni, hogy
pusztán márkahűek vagyunk a Konica Minoltához, de minden beruházásunkat alapos mérlegelés és piaci összehasonlítás előzött meg.
Így volt ez az MGI esetében is.
Előnyös volt a választás a gépparkot kezelő kollégák rutinját figyelembe véve, hiszen a 7 Konica
Minolta berendezéssel dolgozva a gárdánk nagy
jártasságot szerzett a Konica gépek üzemeltetésében. Ez persze kevés lenne ahhoz, hogy egy ilyen

léptékű beruházási döntésben döntő érv legyen,
a meghatározó az objektív összehasonlítás végeredménye volt a konkurens gyártók berendezéseivel.
Ahhoz, hogy mi magunk is felfedezzük az új
technológia szépségeit, lehetőségeit, az ötletek
tárházát bővítjük. Új termékek is kerülhetnek
ezáltal a portfólióba, és a meglévő termékeknél
tovább növeli a lehetőségeinket.
Új lehetőség számunkra, hogy partnernyomdáink számára fel tudtuk ajánlani ezt a kapacitást, és a partnereink körét akár bővíthetjük is.
Közel egy éve van nálunk az MGI berendezés,
és a nyári uborkaszezon ellenére is élénk volt az
érdeklődés. Nemcsak az ügyfeleink és partnernyomdák lojalitását erősítette az új szolgáltatás,
hanem a dolgozóinkat is lelkesítette az új, modern technológia és a szakmai kihívás, hogy ezt
a különleges, új eljárást az elsők között alkalmazhatják – vélekedik Szakáll Tamás.
Kérjen ingyenes mintalapokat!
Próbálja ki saját nyomtatott anyagain!
Részletek: printpix.hu/print

DIGITÁLIS
FELÜLETNEMESÍTÉS

ÚJRAGONDOLVA

PRÓBÁLJA KI
BEMUTATÓTERMÜNKBEN:
KONICA MINOLTA DIS
2040 BUDAÖRS, GYÁR U. 2
WWW.KONICAMINOLTA.HU/MGI
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MGI JETVARNISH 3DS + IFOIL,
DIGITÁLIS FORMALAKKOZÓ
ÉS FÓLIÁZÓ RENDSZER

