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Programmatic print

A digitális marketing eszköztára szinte végtelen. 
A márkák igen sok erőforrást fektettek már bele az 
elmúlt évtizedben, és a fogyasztók életének szer-
ves része lett az internetes közösségi kommuni-
káció. Ezzel összefüggésben is az elmúlt években 
kissé elhanyagolt nyomtatott anyagok visszatér-
nek a mindennapjainkba. A nyomtatt anyagok 
jobbak a fogyasztók figyelmének megragadásá-
ban, mert a meggyőzésben fontos szerepet kap-
nak az érzékszervek: a nyomtatott anyagoknak 
van fizikai megjelenése, érintéssel érzékeljük és 
kezeljük. MRI szkennerekkel a kutatók bizonyí-
tották, hogy a nyomtatott anyag tartalma mé-
lyebben behatol a tudatunkba, az agynak azon a 
területén is kivált aktivitást, amelyet a termékek 
értékének felbecsülésére használunk. A nyom-
tatott anyagok magasabb fokú elkötelezettséget 
szimbolizálnak a márka részéről,  többletértéket, 
igényességet bizonyítanak a fogyasztó felé.

Az online csatornákra az azonnali válaszadás 
és értékelés lehetősége vonzott sok márkát, és 
ehhez a fogyasztók is hozzászoktak. A nyomta-
táshoz mindenképpen szükség van több időre, 
hiszen a megtervezést követően ki kell nyomtat-
ni, és terjeszteni is kell. A programozott nyom-
tatás összeköti a marketing-automatizációs plat-
formokat az automatizált digitális nyomtatási 
munkamenettel. Ugyanazt az aktuális ügyfélin-
formációt (amely elküld egy e-mailt vagy aktivál 
egy banner-t) használják olyan személyre sza-
bott nyomtatási fájl generálására, amely érzel-
mekre ható, kiváló minőségű nyomtatott anya-
gokat juttat el a célszemélyeknek – akár 24 órán 
belül.

A promóciós nyomtatott anyagok teljes skálá-
ját bevetheti: brosúrákat, katalógusokat, márka-
magazinokat, útmutatókat és így tovább. A siker 
kulcsa a megfelelő időzítés. A vásárláshoz veze-
tő úton abban a pillanatban kell a nyomtatott 
anyaggal segíteni az ügyféldöntést, amikor az ér-
deklődése mellett a lelkesedése is a legerősebb. 
Például egy autómárka weboldalán az érdeklődő 
által konfigurált modellről másnap vagy néhány 

napon belül érkezik az ügyfélhez a kiválasz-
tott színekkel, felszereltséggel összeállított autó 
nyomtatott brosúrája, természetesen vásárlásra 
buzdító szöveggel és a kapcsolatfelvételi adatok-
kal, tesztvezetésre meghívással. Kiskereskedelmi 
vállalkozások az otthagyott online bevásárlóko-
sarakban található termékekre hasonlóképpen 
felhívhatják a figyelmet, így szert téve nagyobb 
bevételekre. 

A marketing-automatizációban egymást erősí-
ti az online és offline. Számos nyomda rendelke-
zik automatizált nyomtatási munkafolyamatok-
kal, a Canon innovatív digitális nyomtatóival, 
papírválasztékával és környezetbarát tintáival, 
hogy a fogyasztókat élvezetes és emlékezetes 
nyomtatott kommunikációs eszközökkel terel-
jék a márka iránti elköteleződés felé és a digitá-
lis marketingbe fektetett erőforrásokat bevételre 
konvertálják. 


