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Digitálna a ofsetová tlač  

 
Talianske manželstvo, alebo harmonický vzťah?  



• Snížením nákladů 

 

• Zvýšením cen 

Jak zvýšit zisk 



• Náklad na jeden arch je např. 12 haléřů ….  

takže nikdy nevydělám více 

 

• Konkurence může náklady snížit stejně jako vy 

 

• Snižování nákladů má své hranice 

Snížení nákladů 



• Taxikář ve starém Favoritu odveze zákazníka stejně jako ten 

v Superbu. Ale asi to bude jiný zákazník a jiné spropitné. 

 

• Prodejce Vám prodá hokejku, ale góly musíte dát sami. 

 

• Zákazník nechce nejnižší cenu, to si pouze myslí prodejci, 

protože to je tak pohodlné. Zákazník chce pohodlí a 

minimum starostí. 

Je nutno změnit myšlení 



• Najděte schopné obchodníky 

 

• Zapomeňte slova – tradiční, konzervativní, osvědčený 

 

• Hledejte zakázky sami a nečekejte co na vás zbyde 

 

• Marketing není sprosté slovo 

Rady 



Pozná ji zákazník? 

NE 

 

Zaplatí ji zákazník? 

NE 

 

Tak proč ji řešit? 

 

Použijte technologii, která bude vhodnější! 

Kvalita (technologie) tisku 



Velké zakázky 

Ofset 

 

Střední zakázky 

jak kdy 

 

Menší zakázky 

HP Indigo 

Velikost zakázky 



Personalizace 

HP Indigo 

 

Vzorky, zkušební tisky, dotisky, speciality 

HP Indigo 

 

Krátký čas na tisk 

HP Indigo 

Další parametry 



Maketa - 10 zkušebních vzorků 

HP Indigo 

 

Tisk celého nákladu 5 000 knih 

Ofset 

 

Dotisk 150 knih 

HP Indigo 

Příklad soužití  – výroba knihy 



400 prospektů pro rozesílku 

HP Indigo 

 

10 000 prospektů na veletrh 

Ofset 

 

Dotisk 1000 prospektů během veletrhu 

HP Indigo 

Příklad soužití  – prospekty 



Digitální tisk - příležitosti 

 

Digitální 
Produkční  

tisk 

Tisk malých  

nákladů 
Personalizovaný 

tisk Úspora času 

Minimalizace 

zásob 

Snadná  

změna  

obsahu 
Méně  

vázaného  

kapitálu 

Méně odpadu 

Just-in-time 

 Konkurenční výhody oproti tradičním tiskovým technologiím 



Wallpaper Magazine 

Wallpaper Magazine 

umožnil čtenářům vytvořit 

si vlastní titulní stranu 

 

Bylo vytištěno 22 000 

unikátních publikací. 



Heineken 

Personalizované lahve piva 

 

30 000 účastníků 

 

Pro úspěch byla kampaň 

rozšířena do dalších 6 zemí 



Kimberly-Clark 

My Kleenex 

 

Na www stránkách si zákazníci mohli 

vytvořit personalizované krabičky 

http://www.mykleenex.com/ 



skinit.com 





Přesnost tisku 

HP Indigo 

 

Kvalita tisku, použitelná média 

HP Indigo 

 

Šetrnost k médiím 

HP Indigo 

HP Indigo x produkční laser 



Tisk zakázek CMYK režimem CMY 

Enhanced Productivity Mode (EPM) 

Výborná obrazová kvalita barevných 

zakázek použitím tří barev 

 

33% zvýšení rychlosti a produktivity 

 

Nižší náklady na zakázku 

 

Přepnutí mezi EPM a standardním 

modem stiskem tlačítka 



Porovnání CMYK a EPM modu 

CMYK 

EPM 

x100 zvětšení 



Potisk plastů – Indigo One shot režim 

• Tisk všech barev najednou 

• Minimální deformace substrátu 

• Maximální přesnost soutisku 



Potisk průhledných a černých substrátů 



HP ElectroInk UV RED 



Jeden stroj – nekonečně možností 

Vstupenky 

Tisk na černý 

substrát 

Transparentní 

vizitky 

Direct mail 
Členské karty 

Telefonní karty 

Dárkové karty 



A to není všechno 



Ražba 

PIP Drum 

Blanket 

IMP Die 

Counter-die 

500 archů včetně ražby za 20 minut 



Reliéfní tisk a vodoznak 

Tisk až 50 vrstev transparentní barvy 

 

Počet vrstev určuje výšku reliéfu 

 

Je tištěno digitálně, na každém archu 

může být jiný motiv 



Eliminace chyb a snížení nákladů 

Skenuje obě strany archu při plné 

provozní rychlosti 

 

Porovnává skenovaný obraz s digitální 

referencí 

 

Varuje operátora podle nastavení citlivosti 

a režimu práce 

Automatic Alert Agent  



Digitální tisk je nekvalitní 



HP Indigo ElectroInk dosahuje a překonává 

kvalitu ofsetového tisku 

Indigo Offset Toner 



…a je velmi odlišný od ostatních technologií 

Indigo Toner 

Indigo Ink Jet 



Digitální tisk má omezený rozsah barev 



Indigo kvalita je zřetelná –  

7 barev simuluje rozsah 97% Pantone barev 



Digitální tisk je možný jen na speciální média 



Neomezený rozsah substrátů 



Digitální tisk má malý formát 



Nemá 

HP Indigo 20000 

Flexible Packaging 

and Labels 
HP Indigo 30000 

Folding Cartons 

HP Indigo 10000 

Commercial Printing,  

Photo and Publishing 



Možnosti jsou neomezené… 


