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Máme za sebou další ročník úspěšného mezinárodního veletrhu obalů a obalových technologií EMBAX 2012 a neméně úspěšného potravinářského veletrhu SALIMA 2012. Oba veletrhy se konaly současně a díky propojení navštívilo
brněnský areál více než 27 000 návštěvníků. Zájem o veletrh projevilo více než
1195 vystavujících firem z 30 zemí. Jsem rád, že jsme mohli být jedni z nich
a že výsledky naši práce byly viditelné a oceněné nejen přízní návštěvníků, ale
i odbornou porotou, která se rozhodla naši tiskárně udělit cenu Zlatý EMBAX.
I těchto pár dní stačilo, aby se projevila pozitivní reakce na naši dlouhodobou
práci v obchodě a servisu tiskáren Markem-Imaje.

Velkého úspěchu se dočkala i výrobní balicí linka Packaging Live v pavilonu F, jejíž jsme byli součástí. Čtyřikrát
denně se před zraky návštěvníků prezentovaly v jednom
celku balící a značící technologie, dopravníky, roboti
a manipulační technika. Naše termotransferová tiskárna
SmartDate X40 byla zařazena na samém začátku linky
na vertikálním balicím stroji a tiskla na pružnou folii datum
výroby a spotřeby. Inkjetová tiskárna Markem-Imaje 9232
se postarala o potisk krabice datem výroby a tiskárna velkých znaků 5800 opatřila krabici velkými logy a čitelným
čárovým kódem.

Zlatý EMBAX 2012 pro naši tiskárnu
Naše inkjetová tiskárna 9232 se proslavila i mimo balící linku.
Hned v první den jí byl udělen titul vítězný exponát Zlatý EMBAX
2012. Od odborné poroty jej získala za inovace, ekologický
a ekonomický přínos. Tiskárna byla představena také na odpolední tiskové konferenci, kde desítky zástupců médií využili příležitosti komunikovat s hostem Dennisem Jonkerem, ředitelem
světové nezávislé globální distribuce Markem-Imaje.
Jako poděkování pro zákazníky máme připravenou akci
v podobě slevy 15 % na zakoupenou tiskárnu do konce
března a bezplatné prodloužení záruky až na 3 roky.
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