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A HELLO TOVÁBBI ADATOKKAL SZOLGÁL A LEGNAGYOBB EURÓPAI
FAMENTES MÁZOLT PAPÍROKRÓL VÉGZETT FELMÉRÉSRŐL

A Hello, Európa vezető famentes mázolt papírmár-

kája, folytatja azon törekvését, hogy az Európa-szintű

felmérésben minden részt vevő nyomdásznak tudo-

mására jusson, mi is az, amire a Hello felmérésének

eredményeképpen a nyomdászok elvárásai alapján

fény derült.

A közvetlenül a nyomdászoknak irányzott erőtel-

jes „voodoo baba” levelezési kampányt követően

a Hello egy új füzetet tett közzé, amely összefoglal-

ja a felmérés alapvető eredményeit. Az Olvasni

mások gondolataiban címet viselő füzetet szemé-

lyesen juttatjuk el az összes ügyfélhez, akiknek

módjában áll majd végiglapozni a felmérés követ-

keztetéseit és – ami a legfontosabb – a Hello által

a felmérés eredményeképpen tervezett fejleszté-

sekre vonatkozó részt.

„Igazán bámulatba ejtett a felmérésben való ma-

gas, 20%-os részvételi arány” – állítja Burger László,
a Budapest Papír Kft. ügyvezető igazgatója. „Nagy-

ra értékeljük, hogy a Hello-val együttműködő

nyomdászok időt szenteltek arra, és vették a fá-

radtságot, hogy elmondják nekünk véleményüket.

A magunk részéről ugyanilyen fontosnak látjuk,

hogy elmondhassuk nekik, milyen intézkedéseket

szándékozunk foganatosítani. A Hello márka szá-

mára alapvető fontosságú, hogy meghallgassuk

és figyelembe vegyük észrevételeiket. Tulajdonkép-

pen a nyomdászok gondolatainak a gyakorlatba való

átültetését tűztük ki célul.”

A famentes mázolt papír kapcsán elvégzett fel-

mérést 13 ország több mint 2500 nyomdászával

együttműködésben végeztük. A felmérés következ-

tetéseihez tartoznak az állag, a nyomtatási tulaj-

donság, a festékszáradás és a futtathatóság, mint

a Hello „Top 4” minőségjegyei – amelyek ismét

a Hello termékek kiegyensúlyozottságára vallanak.

Ugyanakkor pedig arra a meglepő tényre derült

fény, hogy az európai piacon több mint száz fa-

mentes mázolt papírmárka van jelen, ezek közül

viszont nagyon kevés a páneurópai jelenléttel ren-

delkező márka. A részletes információkért kérjük,

látogassa meg a www.hellopaper.com honlapot.

A Hello-ról

A Hello piacvezető márka a famentes mázolt papí-

rok európai piacán 1998-ban jelent meg azzal a cél-

lal, hogy megfeleljen a nyomdák szigorú termék-

követelményeinek és szolgáltatásbeli elvárásainak.

A jellegzetes piros rizsma Európa 15 országában

kapható. Magyarországon kizárólag a Budapest

Papír Kft. forgalmazza. A Hello-választék: Hello Gloss,

Hello Silk, Hello Silk Crème és Hello Matt. Vala-

mennyi minőség széles súly- és méretválasztékban

kapható. További információkért lépjen kapcsolatba

a Budapest Papír Kft. képviselőjével. 

A Budapest Papír Kft. a PaperlinX tagja, amely a

világ vezető papírforgalmazó csoportja. További

információért látogasson a www.paperlinx.com

oldalra.


