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Týmový duch, velké pracovní nasazení, příjemná setkání a prezentace s doko-
nalou zpětnou vazbou. Tak lze stručně charakterizovat účast firmy ONDRÁŠEK 
INK-JET SYSTEM na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. 
U stánku se značícími technologiemi Markem-Imaje bylo skutečně po celou 
dobu plno a obchodníci se vstřícně věnovali stávajícím i novým klientům.

Na 80 tisíc návštěvníků veletrhu mělo příleži-
tost zastavit se v pavilonu A1, kde byla umístěna 
expozice s komentovaným odborným progra-
mem – výrobní balicí linkou v praxi. Tiskárny 
s fialovým logem Markem-Imaje jsou tradiční 
součástí Packaging Live už od prvního projektu 

v roce 2010. Letos se do linky zapojily nová inkjetová tiskárna 
9232 (potisk čárových kódů a data spotřeby na krabice), nová 
termotransferová tiskárna SmartDate X40 (potisk folie před bale-
ním produktu) a tiskárna velkých znaků 5800 (potisk log na kra-
bice). Nově přibyly také mobilní tiskárny značky ANSER. S U2 
mobile vážící pouhý kilogram předváděl obchodní zástupce 
ruční dotisk údajů na paletu na konci balicí linky. Všechna zaří-
zení zaujala nejen přítomné návštěvníky, ale také novináře. Tis-
kárna 9232 byla navíc předvedena v zatěžkávacím provozu pod 
proudem vody, což lákalo přítomné fotografy a zástupce médií. 
O lince a tiskárnách se objevily články v Hospodářských novi-
nách, o projekt projevila zájem televize. 

„Setkali jsme se s velmi pozitivními reakcemi ze strany zákazníků. Ti zde vidí, jakými způsoby jsou implementovány technologie 
ve skutečnosti,“ odpovídá jednatel firmy, Pavel Ondrášek na otázku po uplynulém týdnu s tím, že tato prezentace na vlastní oči 
ušetří spoustu vysvětlování. Účast na Packaging Live na MSV 2011 byla zajímavá pro partnerské firmy také tím, že si zkusily 
zabalit tak netradiční produkt, jakým je olej. Společná prezentace přinesla nejen ucelený program pro veletrh, ale také příleži-
tost k novým obchodním kontaktům mezi jednotlivými partnery. Co říci závěrem, byl to dobrý tým!

www.ondrasek.cz

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značící technologie pro výrobní a balící linky


