Elsőnek lenni az elsők között
BAR CODE LABEL KFT.
Faludi Viktória

Székesfehérváron, az M7-es autópálya és
a Dunaújváros felé vezető út kereszteződésében
– logisztikai csomópontban – épült Alba Ipari
Zóna egyik impozáns épülete ad otthont a tízéves
jubileumához közelgő BCL Kft.-nek. A cég vonalkód-technikai eszközök forgalmazásával,
fő tevékenységként pedig címkegyártással foglalkozik. A vállalkozás nyomtatók és festékszalagok
kereskedelmével indult, melyekhez a címkéket
2000 óta maguk állítják elő. A címkenyomtató
szoftverek közül szinte bármilyen rendszerekhez illeszthető dobozos termékeket kínálnak.
Az épületet gondosan ápolt kert öleli körül,
ami az egész ipari parkban általános. A megjelenés, a cég tevékenysége és az elért eredmények harmóniában állnak. A siker titkáról,
a cég stratégiájáról és alapelveiről kérdeztük
Csepregi Csegőt, a BCL ügyvezetőjét.

Csepregi Csegő, a BCL tulajdonos igazgatója Kecskeméten, a Gépipari és Automatizálási Főiskola számítástechnikai ágazatán végzett, majd másfél évtizedet
dolgozott a Videotonban, ahol számítógépek üzembe helyezése, vevők oktatása tartozott feladatai közé.
Csepregi Csegő kiegyensúlyozott, erős akaratú ember, két felnőtt hölgy édesapja. Örökké keresi a kihívásokat, erőpróbákat. „Boldog ember vagyok, mert az
életben a számomra fontos célokat elértem, úgy a sportban, a családban, a hobbiban, mint a munkában”.
Országos bajnok birkózóként hamar találkozott a sikerrel, ami nem szédítette meg, és szorgalmasan dolgozott további céljai megvalósításán. A fotózás addig foglalkoztatta, míg a Fotóművészet című lapban
megjelent néhány képe. A munkában is beteljesült
az álma, a nyolcvanas években Indiában dolgozhatott öt évig, ahová a családját is magával vihette.
A vonalkód-technikával egy budapesti cégnél került
kapcsolatba, itt is a hardverterület állt közel hozzá.
Az elmúlt kilenc évben a vevőközpontúságra alapozott önálló cég létrehozása és felvirágoztatása hozott
további sikerélményt Csepregi úrnak.
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AZ EGYSZERŰSÉG NAGYSZERŰSÉGE
Érdekesnek tartom a felhasználók igényeinek
leginkább megfelelő termék kiválasztását mind a
nyomtató, mind az alapanyag szempontjából.
Vevőink a nálunk vásárolt termékeket a mai napig ugyanabban a csomagolásban, a jól bevált és
megszokott formában kapják. A címke egy olyan
termék, ahol semmilyen változás sem zavarhatja
a felhasználók napi életet, a megszokott rutint
kell kiszolgálni, megbízhatóan.
EGY KÉZBEN A GYEPLŐ
Annak köszönhetően, hogy egy kézben tartjuk
a tekercses öntapadó címkék gyártását és értéke-

címkealapanyag alapján most körülbelül a tizedik
helyen állunk, és nem titkolt célkitűzésünk, hogy
rövid időn belül az első öt közé kerüljünk. Ehhez
körülbelül kétszer-háromszor ennyi alapanyagot
kell feldolgoznunk. A gépkapacitásunk már most
megfelelő, de további bővítést tervezünk. Még nem
minden felhasználó talált meg bennünket, és persze mi sem várjuk tétlenül a találkozást.
AZ ELSŐK KÖZÖTT LENNI

sítését, áraink versenyképesek és üzleti partnereink számára megfizethetőek.
Öntapadós nyomatlan, illetve nyomtatott címkéink megtalálhatóak számos iparágban, többek
között az elektronikai ipar, az élelmiszer- és konfekcióipar számos reprezentánsa használja. A minőség, megbízhatóság és gyorsaság vevőink által
elismert erősségünk.
SPORTOSAN ÉS SPORTSZERŰEN

Nem törekszünk más területek meghódítására,
maradunk a címkék előállításánál. Akár órákon
belül képesek vagyunk nagy mennyiségű termék
legyártására. A4-es formátumú címkegyártásban
Magyarországon a legnagyobb kapacitással mi
rendelkezünk. Az európai mezőnyben is piaci tényezőként számolhatnak velünk. Alapelvem, hogy
csak új berendezést vásárolunk, és csak olyan dolgokkal foglalkozzunk, amit más még nem csinál.
A vásárokon mindig figyeljük, milyen trendek várhatók. Fontos, hogy a legnagyobbakhoz mérjük
magunkat, mert ezzel egyben a fejlődés irányát
meghatározzuk.

Olyan kollégákkal vagyok körülvéve, akik már megpróbálták önálló vállalkozóként is, de rájöttek,
hogy valami miatt nem megy egyedül. Ők jobban
megértik, hogy a stratégia végrehajtása miért fontos, miért kell odafigyelni a vevőkre.
Abból kell kiindulni, hogy a vevő valamilyen
tekintetben tájékozottabb, mint mi, tisztelni kell
őt akkor is, ha a mi területünkön nem rendelkezik
sok tudással.
ALAPELVEK KEZDETEKTŐL
Mi nem akarunk szép színes címkéket gyártani,
a vonalkódnyomtatók kiszolgálása területén akarunk maradni, és erre fejlesztettünk. A szerencsém
az, hogy nem vagyok nyomdász, és nem ejt rabul
az esztétikai és technikai csúcsok meghódítása,
ragaszkodom és megelégszem az eredeti céllal:
a vonalkódnyomtatók számára minőségi címkét
gyártani. Ezen a területen akarunk maradni, és itt
kell tovább fejlődnünk.
NAGYOBB FORMÁTUM,
NAGYOBB LEHETŐSÉGEK
A magyar piacon több mint három tucat nyomda
gyárt tekercses öntapadó címkét. A feldolgozott
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A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ
A rádiófrekvenciás címkéknek nagy szerep jut a
jövőben, de nem félek attól, hogy a következő 1015 évben eltűnnek a jelöléstechnikából az öntapadós címkék. A termotranszfer-nyomtatás is meg

fog maradni, jelentősen növekedik majd a tintasugaras nyomtatás aránya a címkéknél. Mindenesetre már most felkészülten várjuk a legkorszerűbb
technika kihívásait, és addig is szeretnénk lépéselőnyünket megtartani, míg a piac átalakulóban van.

INNOVÁCIÓ A FEJLŐDÉS MOTORJA
Nemcsak a gépgyártók újításaira, gondolataira
érdemes odafigyelni. A legutóbbi birminghami
Ipexre Csepregi Csegő ötlete alapján a dán Grafiksmaskinfabrik felcsévélője és az amerikai Jetrion
LLC 3025-ös nyomtatója integrálásával jött létre
a JETRION 3025SA UV-berendezés. Ezzel a fejlesztéssel, tekercses öntapadó címkékre változó infor-
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mációk nagy sebességű nyomtatása valósult meg,
tintasugaras UV-technológiával. Az eredetileg inline működésűre tervezett nyomtatás a gyakorlatban nem lett volna megfelelően termelékeny, erre
Csepregi úr hívta fel a figyelmet. Off-line konfigurációban a nyomtatóberendezés kapacitása jobban
kihasználhatóvá vált. A dán és amerikai gyártó
együttműködésével megvalósult a flexótechnológia és digitális nyomtatás egy speciális kombinációja. A berendezés nagy mennyiségű címke rövid
időn belül történő előállítására alkalmas úgy, hogy
öt átlagos vonalkódnyomtató együttes sebességét
tudja produkálni, ráadásul UV-re száradó festékkel,
ami további extra változó az adatnyomtatás területén. A BCL nevéhez kötődően olyan gépkonfiguráció született, melyből mára Európa-szerte többet
is eladtak.

