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A nyomdaipar történetében nem először 
fordul elő, hogy informatikai szakember 
mutat jó példát a korszerű megoldásokra. 
Hasonlóan a több évtizede zajlott DTP 
térhódításához, most az online megoldások 
alkalmazásában vállalt úttörő szerepet  
a Szűcs János tulajdonos ügyvezető nevével 
fémjelzett Szűcs Network. A vállalkozás  
a világjárvány kellős közepén telepített új 
AccurioWide 160 berendezése kapcsán beszél-
gettünk Szűcs János ügyvezető igazgatóval.  

HONNAN INDULT  
ÉS HOL TART MOST A SZŰCS NETWORK?

Családi vállalkozásként egy garázsból indult a cég, 
szülői segítséggel, az egész vállalkozásba főisko-
lásként vágtam bele. Informatikusként az in-
ternetnek köszönhetem a cégem első millióját. 
Először kinőttük a garázst, majd a telephelyet, 
egyre nagyobb létszámmal tudtuk kiszolgálni a 
megnövekedett vevői igényeket. Mára közel ezer 
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négyzetméteren száz fölötti létszámban dolgo-
zunk. A munkákat az online térben szerezzük, 
az esetek túlnyomó részében személyesen nem 
is találkozunk a megrendelővel. 

A DEKOR VONALON MEGVÁLTOZOTT  
A KERESLET A PANDÉMIA MIATT.  
A SZŰCS NETWORKNÉL MI A HELYZET?

Mi elsősorban ipari tárgynyomtatáshoz vásárol-
tuk az Accurio berendezést, ezen belül is főképp 
az elektronikai termékek logózásához és a pré-
mium minőségű fotónyomtatáshoz használjuk 
a berendezést. A fotónyomtatásnál különleges 
effektusokat, a domborítást, egyéb értéknövelt 
nyomtatási elemet alkalmazunk, a minőségi 
fotónyomtatás prémiumkategóriás termékeit 
gyártjuk.

ÚJ HELYZET, ÚJ TERMÉKEK

A pandémia következtében felmerült új vevői 
igények új termékeket is hoztak, például nyom-
tattunk a védekezéshez használt térelválasztó 
plexilapra, elválasztó falakra, konyhákban de-
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korációs elemeket. Mivel ez az üzletág még új 
nálunk, a meglévő ügyfelek mellett új partne-
reket is szeretnénk kiszolgálni. Az adathordozók 
nyomtatása UV-technológiával nagyon hasznos, 
a korábban alkalmazott tintasugaras eljáráshoz 
képest strapabíróbb és szebb nyomatokat tu-
dunk előállítani.

ÖTBŐL ÖT CSILLAG

Azok az ügyfelek, akik egy bizonyos termékkel 
megelégedett partnerként visszatérnek hozzánk 
más termékek kivitelezése céljából, évről évre 
szélesebb palettából választhatnak. Mivel gya-
korlatilag nem találkozunk az ügyféllel szemé-
lyesen, abban a döntésükben, hogy a követke-
ző megrendelésüket is nálunk kiviteleztessék, a 

munka és a kiszolgálás minősége az elsődleges 
szempont. A Netnyomda.hu 5/5-ös értékelést ka-
pott az ügyfelektől, ami véleményem szerint a 
visszatérő megrendelésekhez vezető legjobb út. 
A termékekből és a webes megrendelésből adó-
dóan nem csak visszatérő munka kerül hozzánk, 
de minden munkát és ügyfelet úgy szolgálunk 
ki, hogy azzal maradéktalanul elégedett legyen. 
A jelen helyzetben is kapacitásbővüléssel számo-
lunk, szeretnénk új munkatársakat felvenni.

ÚJ LEHETŐSÉGEK MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰ KOLLÉGÁKKAL  

Több mint három éve létrejött a megváltozott 
munkaképességű emberek számára létrehozott 
divíziónk, ahol olyan szakemberek számára biz-
tosítunk munkalehetőséget, akik nyomdai vég-
zettséggel vagy tapasztalattal rendelkeznek, és 
azokat a kézi kötészeti műveleteket is el tudják 
végezni, ami nem automatizálható. Erre az utób-

KO O P E R ÁC I ÓS  L E H E TŐS É G E K  
PA R T N E R N YO M DÁ K K A L

 � műanyagkártya-gyártás
 � kötészeti kézi műveletek
 � hibrid nyomatok
 � DM levelek utólagos perszonalizálása  
előnyomott ofszet nyomatokon
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S Z Ű C S  N E T W O R K  C É G C S O P O R T

A Cégcsoport 16 éve alakult. Jelenleg hat üzletággal 
tevékenykedik, informatikai és nyomdai szolgálta-
tásokkal. Fő tevékenység a plasztikkártyagyártás, 
digitális nyomdai tevékenységek és az ipari hibrid 
UV-nyomtatás, felhő alapú letöltőkártya-rendszer 
üzemeltetés. Három éve rehabilitációs üzem is in-
dult, ahol közel 80 munkatárs végez olyan nyomdai 
és komplettírozási feladatokat, amit nem lehet gé-
pesíteni. Kapacitás folyamatosan leköthető nyom-
dák számára.

A kártya használatakor az online tartalmak 
eléréséhez az ügyféladatok is bekérhetők, így a 
tartalom értékesítője később is el tudja érni a fel-
használóit, profi adatbázist építhet.

CARDCLOUD 

Legyen szó akár törzsvásárlói, pontgyűjtő-, aján-
dék-, bérletkártyáról vagy kedvezménykártyáról, 
szolgáltatásainkat egyedülállóan kedvező áron, 
kiemelkedő minőségben, magyar gyártási tech-
nológiával kínáljuk.

El kell fogadnunk, hogy a digitális átalaku-
lás okozta piaci átrendeződés teret adott a fia-
talabb generációnak, digitális bennszülöttként 
számukra testhezállóbb a feladat, ezeket a fel-
adatokat át kell adnunk és kamatoztatni kell a 
tudásukat, ez egyben a fejlődés és a cég jövőjé-

nek kulcsa.

bi időben egyre nagyobb igény mutatkozik a sok 
egyedi, különleges termék előállításánál. Mivel 
nagyon jó mutatókkal rendelkezünk, ezért pár 
éve megkaptuk a védett vállalkozás bizonyít-
ványt. 

PLASZTIKKÁRTYA 
MINT HARDVERKULCS

A plasztikkártyagyártást Magyarországon nem 
sok nyomda kínálatában találjuk meg, a Szűcs 
Networknél nagy előnyt jelentett a QR-, vonal-
kód-generálási és változóadat-kezelési rutin. Túl 
a megszemélyesítés speciális tudást igénylő fel-
adatain, az online területen kezdettől meglévő ma-
gabiztos tudásunkra és tapasztalatainkra építve 
tudtunk egyedi megoldásokat kínálni megren-
delőinknek. 

Létrehoztunk egy olyan hibrid információ-
átadási lehetőséget (dragcards), amelynél a 
nyomtatott termékek hordozzák az elérhető-
séget az online térben elhelyezett tartalmak és 
adatok felé. Egyik legnépszerűbb termékünk egy 
olyan információátadási eszköz, ami a CD- és 
DVD-lemezeket váltja ki. 

Ez a termék az adatátadás egy új eszköze, ami 
egy plasztikkártya, amelyen a tartalom csak a 
kártya birtokosa számára érhető el, gyakorlatilag 
egy hardverkulcs a védett tartalomhoz, amit ze-
nekarok, MLM-cégek és nagyvállalatok előszere-
tettel alkalmaznak.

Szűcs János 
info@szucsnetwork.hu+36 70 615 1363

https://www.szucsnetwork.hu

S Z Ű C S  N E T W O R K  C É G C S O P O R T
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