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Markem-Imaje – nové ikony, nová strategie

Na veletrhu INTERPACK byla nepřehlédnutelná. S důrazem na barevnost, jed-
noduchost a kvalitu sdělení se prezentovala Markem-Imaje moderní formou — 
prostřednictvím ikon. Ikony se objevily nejen v souvislosti s novými produkty, 
ale s celou strategií firmy jako takové. Francouzská firma nyní zúročila více 
než 95 let zkušenosti v oblasti konstrukce a výroby tiskáren. Obrovské marke-
tingové podpory MI nyní budeme využívat i my, jako její výhradní distributoři 
v České a Slovenské republice. Jaký cíl sleduje společnost Markem-Imaje pou-
žíváním grafických ikon?

President Markem-Imaje Business Group, Serge Kral vysvětluje, že hnací silou Markem-Imaje je poslání společnosti 
snižovat náklady, optimalizovat provoz, prodloužit spolehlivost a zvýšit výkonnost tisku, a to vše v rámci ekologic-
kého přístupu firmy. Chtějí nově definovat standardy pro označování a kódování výrobků na trhu. 

„Nová strategie je důsledkem rozsáhlého průzkumu potřeb 
našich zákazníků, který jsme provedli v letech 2008 a 2009. 
Zjistili jsme, že mají tři priority. Za prvé je to trvale udržitelný 
rozvoj, všechny aktivity musí probíhat v souladu s ochranou 
životního prostředí. Druhým aspektem je cena, konkrétněji 
TCO (celkové množství vložených finančních prostředků). 
V souvislosti s nedávnou hospodářskou krizí zákazníky 
zajímají skutečné náklady na provoz zařízení. Posílil jejich 
zájem o tisková zařízení, která umožňují snížit náklady 
(údržba, nákup spotřebního materiálu, atd.). Obecně je 
však zajímají výkonné stroje. Proto třetí prioritou je jejich 
efektivita. Součástí naší strategie je měření OEE “Overall 
Equipment Effectiveness”, které cílí na celkovou efektivitu 
zařízení. Na základě připravené studie jsme nastartovali glo-
bální strategii zaměřenou na splnění všech tří podmínek; 
zahrnuje stroje, spotřební materiál, údržbu i služby,“ uvedl 
Serge Kral.

I v Česku a na Slovensku se již můžete setkat s použitím 
ikon v nové kampani.
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