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Vážení obchodní přátelé,

řada z Vás stojí před rozhodnutím, do jakých technologií značení investovat, aby 
Vaše výroba zůstala maximálně efektivní při zachování špičkové kvality, na kterou 
jste zvyklí. My na tuto otázku máme jasnou odpověď – investujte jen jednou. Potře-
bujte partnera, který je stabilní stejně jako Vy. Přesvědčte se o tom na mezinárod-
ních veletrzích EMBAX/SALIMA 2.-5. března 2010.

Přežije tiskárna Vás nebo Vy ji?
Životnost tiskárny závisí především na jejím typu a provozních 
podmínkách a podstatně ji ovlivňuje i správná obsluha a údržba. 
Praxí máme vyzkoušeno, že například inkoustové moduly strojů 
z řady 9020 na potisk pet lahví mají paradoxně v nejnáročněj-
ším třísměnném provozu životnost dvacet tisíc provozních hodin 
– což je dvojnásobek hodnoty udávané výrobcem. Na rozdíl 
od konkurence Markem-Imaje používá vlastní technologii Digi-
max a vyvíjí svůj vlastní software, hardware i spotřební materiál. 
Proto může nabídnout plnou kompatibilitu, lepší podmínky ser-
visu a unikání možnost repasování tiskových hlav. Žádná jiná 
technologie používaná pro potisk kartónů takovou možnost 
nemá a tiskové hlavy konkurenčních společností jsou po ukon-
čení jejich životnosti nahrazovány novými. Funkčnost a úspěš-
nost této technologie mají ověřeny potravinářské kolosy jako 
například Nestlé, Danone nebo Kraft, které využívají technologii 
Digimax od Markem-Imaje. 

Nechejte si spočítat skutečné náklady
Jistě jste se mnohokrát setkali s tím, že levně koupené, dvakrát placené. Na druhou stranu 
ani vysoká cena není garancí vysoké kvality. My se řídíme zásadou, že je třeba zákazníkovi 
na rovinu říci, jaké náklady bude mít s pořízením a provozem našich značících technologií 
a jaké může v následujícím období očekávat. Tak se lze vyhnout pozdějšímu zklamání, kdy 
klient zjistí, že investuje do tiskárny více a více a to, co mělo být původně součástí garanční 
opravy, v podstatě platí jako spotřební materiál. Technologie se nakonec může několikaná-
sobně prodražit, což v našem případě je vyloučeno.
Jsme si totiž vědomi, že klient-výrobce požaduje profesionální přístup při prodeji i údržbě 
a také při ekonomické rozvaze na samém začátku obchodu. Dle zadání jsme schopni spo-
čítat mu dopředu nejefektivnější řešení použitých tiskáren na kusové i skupinové značení. 
Tuto službu nabídneme i návštěvníkům veletrhu přímo na naší expozici. 

Sejdeme se na F 55
Inkoustové i termotransferové tiskárny, lasery i aplikátory etiket Markem-Imaje 
najdete v naší expozici č. 55 v pavilonu F. 

Jsme také partnerem výrobní linky Packaging Live, kde uvidíte 
v provozu tiskárny Smart Date a nové řady 5000. Výrobní linku najdete 
rovněž v pavilonu F. Těšíme se na Vás.

oužitých tiskárene  na kuk sososovévév  i i s skukuupip nonoovévé zzznanačečeníní. .
letetrhu přp ímo na naša í exexpopozizicicic . 

e 

e 
e 


