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Vážení obchodní přátelé,

není to tak dávno, co nám skončil obalový veletrh EMBAX a již se chystáme na 
další akci, tentokráte na Slovensko. Na květnovém strojírenském veletrhu v Nitře 
nebudeme chybět, stejně jako na podzimním MSV v Brně. Navzdory ekonomické 
recesi pokračujeme v propagaci, protože máme co partnerům nabídnout právě 
v období, kdy potřebují investovat do značících technologií maximálně efektivně. 
Na rozdíl od vrtkavého počasí je naše pozice na trhu značících technologií sta-
bilizovaná, čehož si velmi vážíme. Přispívá k tomu celosvětové renomé Markem-
Imaje i naše vlastní obchodní akvizice – každodenní práce každého člena našeho 
týmu. 

Tiskárny Markem-Imaje jako standard balicích linek 
V dnešní době ocení zejména výrobci balicích linek spolupráci s jed-
ním silným partnerem, který jim nabídne široký sortiment značících 
technologií. Ruku v ruce s tím jsou požadavky na kvalitní služby, 
dodání spotřebního materiálu a servis, kde komunikuje jen jeden uce-
lený tým. Markem-Imaje má jeden ze sloganu THE TEAM TO TRUST – 
tým, kterému můžete věřit.  „Dnešní požadavek trhu po novinkách, ale 
také časté legislativní změny přímo vybízí k použití tiskáren Markem-
Imaje, které poskytují možnost neprodleně na tyto požadavky reago-
vat bez zbytečných investic do úpravy grafik a potisků,“ uvedl Michal 
Tuček, regionální obchodní ředitel společnosti PETRUZALEK s.r.o. 
Tento přední dodavatel balicích strojů a obalových materiálů zejména 
pro potravinářský průmysl s námi navázal úzkou spolupráci na vele-
trhu EMBAX. Celý sortiment značících technologií M+I nyní nabízí 
svým zákazníkům jako jistý standard balicí linky. 

Modernizujete-li výrobní linku, je dobré investici zvážit dlouhodobě
Značící technologie jsou stroje pro profesionální dlouhodobé použití, na jejichž 
efektivitu je dobré nahlížet minimálně z pětiletého horizontu. Jedině tak lze inves-
tici skutečně reálně odhadnout včetně všech provozních nákladů. Nižší pořizovací 
cena na samotném vstupu investice většinou generuje daleko rozsáhlejší provozní 
náklady v průběhu výrobního provozu, o předčasné amortizaci nemluvě. Tech-
nologie Markem-Imaje se těší oblibě nejen z hlediska tradice a kvality, ale právě 
pro svoje prokazatelně nejnižší provozní náklady v dlouhodobém horizontu. Refe-
rence z použití termotransferových, ink-jetových i laserových tiskáren v náročném 
provozu firem Kraft, Danone či Nestlé ve světě jsou toho důkazem. 


