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A 25 éve családi vállalkozásként induló 
E-press Nyomda Kft. mára Szeged egyik 
meghatározó nyomdájává növekedett.  
A város szívében működő 26 fős társaság 
igazgatójával, Engi Gáborral beszélget-
tünk az új Komori Enthrone 429 nyomógép- 
beruházásuk kapcsán.

RUGALMASSÁG ÉS SOKRÉTŰSÉG

Amikor a mi nyomdánk elkezdte tevékenységét, 
15 nyomda volt Szegeden, ez a szám mára csak-
nem a negyedére csökkent. Fontosnak tartjuk 
a megrendelők teljes körű kiszolgálását: legyen 
szó tervezésről, ofszet- és digitális nyomtatásról, 
nyomdai utómunkálatokról, marketing tanács-
adásról vagy reklámajándékokról. Termékpalet-
tánk a névjegytől, borítéktól az önátíró tömbö-
kön, prospektusokon, címkéken át egészen a 
dobozgyártásig terjed. 

Új Komori az E-pressnél!
Faludi Viktória

ZÖLDEN AZ ÜGYFELEKÉRT

Az állandó partnereink mellett folyamatosan bő-
vül az ügyfélkörünk. Ez annak köszönhető, hogy 
sok figyelmet és időt szánva a megbeszélésekre, 
egyeztetésekre, nagy odafigyeléssel optimalizál-
juk a termék kivitelezését a megrendelő elképze-
lései szerint. Nem hajszolunk senkit a túlzott vá-
sárlásba, fontos cél a fenntartható gazdálkodás. 
A környezetvédelem és környezettudatos gondol-
kodás fontos eleme a stratégiánknak.

MINDEN A HATÉKONYSÁG  
SZOLGÁLATÁBAN

A cégünk háttere alkalmas arra, hogy megrende-
lőink számára a legoptimálisabb megoldást java-
soljuk, továbbá gyorsan és rugalmasan szolgál-
juk ki őket. A több év tapasztalattal rendelkező 
kollégáim, illetve a munkánkat segítők és szoft-

Balról a Hesse Trade Kft. ügyvezetője Csernus Zoltán, jobbról Engi Gábor, az E-press Nyomda Kft. ügyvezetője
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vereink, illetve berendezéseink lehetővé teszik, 
hogy a leggyorsabban és leghatékonyabban tud-
junk működni. 

MILYEN HATÁSA VOLT  
A MŰKÖDÉSETEKRE A PANDÉMIA?

Nagy visszaesést jelentett a világjárvány, tavaly 
áprilistól augusztusig jelentősen csökkent a for-
galmunk. A Covid19 előtti időszakhoz képest 
több mint 20%-os forgalomcsökkenéssel mű-
ködünk még most is. Nagy szerencsénk, hogy a 
regionális igények kielégítését kiemelten fontos-
nak tartottuk, így különlegesen jó kapcsolatunk 
van a Szeged környéki vállalkozásokkal. Többek 
között a helyi konzervgyárnak és a gyufagyár-
nak is dolgozunk, így a folyamatos megrendelé-
sekkel át tudtuk vészelni a legnehezebb idősza-
kot is. 
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BERUHÁZÁS  
A GAZDASÁGI VISSZAESÉS KÖZEPÉN?

A Komori beruházást 2019-ben a pandémia előtt 
kezdtük meg, és szerencsére nem kényszerül-
tünk arra, hogy visszamondjuk a megrendelést. 
Hiszek abban, hogy minden egyes változás új 
lehetőségeket hoz. Így leszünk ezzel a nyomó-
gép-beruházással is, ami sok előnyös tulajdonsá-
ga mellett a kartonnyomtatásban remek adott-
ságokkal rendelkezik. Fontos volt továbbá az 
alkoholmentes technológia, ami nemcsak a kol-
légák egészségét védi, környezetvédelmi szem-
pontjainknak is megfelel.

MIÉRT ÉPPEN KOMORI?

Nagyon szeretem a nyomdászatot, de ugyan-
akkor üzletember is vagyok. „Win-win” alapú 
szerződést kötöttünk a Hesse Trade Kft.-vel. Az 
elkövetkező öt évre biztosítja számunkra a Ko-
mori nyomógépünk új állapotának megőrzését. 
A japán precizitás és alaposság, sallangmentes-
ség tükröződött a telepítés folyamatában is. Flott, 
gyors munkát végeztek, nagyon elégedettek va-
gyunk az eredménnyel. Úgy gondolom, ez a biz-
tató tény a szervizzel kapcsolatos elképzelésein-
ket megerősíti.


