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Svetový líder a inovátor v oblasti digitálneho spracovania obrazu
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Canon - globálne pôsobiaca, uznávaná a rešpektovaná spoločnosť,ktorá úspešne rozvíja svoje aktivity vo viacerých odvetviach už takmer 80 rokov. Canon,  často vnímaný  ako synonymum  inovatívnosti sa môže prezentovať viacerými svetovými technologickými prvenstvami v oblasti foto a video techniky ako aj v oblasti produkčnej digitálnej tlače, či už sa jedná o elektrografiu alebo inkjet.Z pohľadu úspešne registrovaných patentov patrí Canon  celosvetovo medzi 5 najúspešnejších spoločností (4.134 patentov úspešne registrovaných v r. 2015).Korporátna filozofia Kyosei, v preklade žiť a pracovať spoločne pre spoločné blaho všetkých nás utvrdzuje v tom, že robíme správne veciz pohľadu etiky, zodpovednosti voči životnému prostrediu a spoločnosti, rešpektu k okoliu a princípu udržateľnosti.Snahou Canonu je uspokojovať spoločenské potreby a prispievať k ekonomickému rastu spoločnosti prostredníctvom našich najnovších technológií, služieb a riešení.
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Vznik a história spoločnosti Canon

 1937 – Precision Optical Industry Co. Ltd.

 1947 – Canon Camera Co. Inc.

 1957 – Canon Europa

 1969 – Canon Inc.

 2000 – Canon Slovakia

 2010 – akvizícia spoločnosti Océ N.V. lídra v oblasti inkjetovej produkčnej 
tlače

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
V r. 2016 Canon Inc. predstavuje novú korporátnu štruktúru. Spoločnosť potvrdila pokračovanie procesu zmeny z produktovo orientovanej spoločnosti na ešte viac zákaznicky orientovanú spoločnosť.
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Kľúčové sektory v aréne profesionálnej tlače

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Na Slovensku pôsobí spoločnosť Canon od roku 2000. Za tu dobu sa Canon stal značkou určujúcou trendy vo všetkých segmentoch, kde pôsobí. Vybudoval širokú sieť partnerov a distribútorov a vytvoril komunitu spokojných zákazníkov v domácej aj podnikovej sfére. Firma sa dlhodobo venuje aj otázkam ekológie a ochrany prírody, znižovaniu dopadu na životné prostredie a hlási sa k myšlienkam udržateľného rastu. Spoločenské a sponzorské aktivity Canon zodpovedajú v úvode zmienenej podnikovej filozofii Kyosei. Z vymenovaných oblastí ponuky Canon Slovensko by som dnes chcela zdôrazniť najmä portfólio zariadení, služieb a riešení predovšetkým v oblasti profesionálnej tlače. 
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Výhľad na trh komerčnej tlače
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Komerčná tlač – priemyselné odvetvie v pohybe 

 Rýchle se meniaci, stále nestálejší trh tlače
 Nové technológie majú vplyv na média mix

 Elektronické verzie dokumentov
 Mobilný internet
 Digitálna tlač

 Vývoj nových obchodných modelov
 Rozsiahle regionálne odlišnosti

 Saturácia vyspelých trhov
 Rast na rozvojových trhoch

 Konsolidácia priemyslu
 Silný nárast digitálnej tlače v rámci všetkých aplikácií

http://shadowhelix.pegasus.de/images/0/06/Weltkartenvorlage_fuer_Modifikation.svg
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Electrophotography ($ bn)

Inkjet ($ bn)

Electrophotography( A4 bn)

Inkjet (A4 bn)

• Toner momentálne najväčší sektor v rámci 

digitálnej tlače

• Inkjet prevýši objemy toneru do r. 2024

• Pokračovanie poklesu objemov ofsetovej tlače

Toner a inkjet 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Digital printing continues to growInkjet output will overtake digital by 2014Volumes in both sectors continue to grow as litho volumes fall   
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Top digitálne aplikácie v Európe podľa objemu v stránkach a podielu nárastu
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Newspaper/newsletter

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Knihy      - 40,0 billion A4 pages (2015), 81,7 billion A4 pages (2020)   +15% (41,7)Časopisy – 1,7 billion A4 pages (2015), 8,6 billion A4 pages (2020)      +34% (6,9)Noviny    -  7,2 billion A4 pages (2015), 9,9 billion A4 pages (2020)      +6%   (2,7)
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Knihy

● Knihy v budúcnosti budú aplikáciou číslo 1 medzi digitálne tlačenými 
aplikáciami a jedinou aplikáciou s rastom v č/b digitálnej tlači

● Knižný trh sa nachádza v stave premeny, kedy predaj kníh a 
produkcia objemov sú značné kolísavé, nestabilné a nepredvídateľné
 pokles výšky nákladov jednotlivých titulov

● Nárast počtu titulov (v Európe ročne vydané okolo 500.000 nových 
titulov)

● Európsky vydavatelia sú nútení držať viac ako 8 miliónov titulov na 
slkade (pri náraste nákladov na skladovanie)

● Pokles predaja kníh tradičnými kanálmi
● Indikácia spomalenia nárastu v oblasti e-book

Europe
Digital pages 2020
81,7 billion 
CAGR 2015-2020

Colour 18%
Mono 15%

(source: Caslon)

Pre Canon CPG je knižný trh  jedným               
z najdôležitejších segmentov Graphic 
Arts, ako z pohľadu č/b tonerových 
systémov, tak aj z pohľadu farebnej 
inkjetovej tlače

10

Digital in % 
of total 
2020

16%

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Over the past five years Canon has made significant progress in the overall European market with its inkjet presses; its share of inkjet presses installed in the book market jumped from 10% in 2012 to 30% in September 2015. We expect the company to continue to do well in the book market over the coming years with its current product line as well as with its new web-fed and sheet-fed inkjet presses (ImageStream 3500/2400 and VarioPrint i300)“.
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Obchodný model pre digitálnu tlač kníh

1
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Predaj kníh je na vzostupe

Počet celosvetovo predaných kníh vzrástol
na 571 milliónov – tj. 5% nárast oproti 
predchádzajúcemu obdobiu

Predaje kníh pre deti vzrástli o 17%

Rastúce predaje sú čiastočne dôsledkom obľuby
„omaľovánok“ pre dospelých – (výrobci farbičiek
nestíhajú)

www.nielsenbookscan.co.uk

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Print has changed – but change can be positive and good for business.Fragmentation of readers‘ interests Growing number of titlesGrowth of e-book sales has slowed downCo-existence of e-book and printed booksDeclining run lengths in industrialized countriesHigh stocking and warehousing costBrick and mortar book shops are under pressureDigital printing of books is taking off
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It’s time to…

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
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Odhaľme tlačový
potenciál 

prostredníctvom
inšpirácie, technologi

ckej inovácie a 
zmeny obchodného 

modelu.

Technologická
inovácia

Zmena obchodného 
modelu

Inšpirácia

#UNLEASHPRINT

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Extending product offering Adding value to print Creating new revenue streams 
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Špecializované segmenty
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Intelligent end to end solutions Balancing quality and total productivity Extending business capabilities Nové atramenty Chromera s vyšším farebným gamutom �na technológii ColorStream 6000Vysokorýchlostná atramentová tlač s premenlivou�dĺžkou strany a inline on-demand dokončovanímŠtrukturované médiá a jemné úpravy lesku�s výnimočnou obrazovou kvalitou pre takmer neobmedzenú škálu�aplikácií na imagePRESS C10000VPVysokorýchlostná atramentová tlač. Teraz aj hárková ! �VarioPrint i300 Najnovšie pokroky v 3D tlači !
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• Od toneru po inkjet

• Od 60ppm C600i do 5400ppm 

Jetstream

• From A6 to 3m x 2.5m na Arizona 

flat bed tlačiarňach

• Canon ponúka produkčnú 

tlač, ktorá umožňuje rast vášho 

biznisu a splnenie požiadaviek 

vašich zákazníkov

Canon – líder v oblasti produkčnej tlače pre všetky typy aplikácií

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Canon has a production press to suit your business and growth plansFrom toner to inkjetFrom a 60ppm C600 to 5400ppm JetstreamFrom A6 to 3m x 2.5m on our world beating Arizona flat bed pressesFrom canvas or rigid materials up to 50mm in depth5-5milStatic or dynamicCanon has a production press to suit your business and growth plansPäť produktových rád v závislosti na převažujúcom type aplikáciíRýchlosti od 16 m/min (110 BW stran A4/min) až po 254 m/min (5.140 CMYK stran/min) na šírkách kotúčov papiera 17“ až 30“Měsačná produktivita až 160 mio CMYK stran A4Schopnosť potlače širokej škály médií, vrátane ofsetových natieraných aj nenateranýchPre transakčné aj tradične polygrafické aplikácie



#UNLEASHPRINT

Canon imagePRESS C10000VP/C8000VP

Produktivita 
a kvalita  
farebnej tlače
bez 
kompromisov

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Color : imagePRESS C10000VPTlač v zhode s ofsetomZamerané na kontinuálnu produkciu, tlač 3480 A3/hodPriebežná automatická kalibrácia Nakladacia hrana, podtlakové podávanieUdržuje rýchlost aj při striedaní médií (deklarovaná produktivita=reálna)Ideálny doplnok k ofsetuBW: Varioprint 6000 ULTRA obojstranná produkčná tlač,prenos obrazu na obe strany a fixáce v jednom bode = Velmi presná pz sútlačCopypress technológia fixuje tlakom při nízkej teplote, šetrné k papíeru aj životnému prostrediuTechnológia a vzhľad blízy k ofsetuTlač rychlostí 10000 A3/hod
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VarioPrint i300

>30
VPi300 inštalácií
od uvedenia

na trh v H2 2015
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Jednoduchá vízia

Inkjet
• Nízke náklady
• Vysoká rýchlosť
• Overená technológia

Automatizácia
• Bez prerušovania
• Plánovanie vopred
• Automatizovaná údržba+

Hárkový stroj
• Široký rozsah médií
• Rozmanitosť tlačových úloh
• Kratší čas nastavovania a 

dokončovania
+

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
the inkjet advantages of high productivity and low running costs to sheet-fed versatility.Inkjet: fast, low running costs, Canon has held a premium market position for 6 years in the continuous feed inkjet market.Productive sheet-fed printing: one of our key competences with the Océ VarioPrint and Canon imagePRESS systems. And offering full end-to-end automation with PRISMA, to make full use of the digital advantage.That is what the Océ VarioPrint i300 is, and who is in a better position than Canon/Océ to develop and market a system like that? REDEFINING THE COST, PRODUCTIVITY AND THROUGHPUT EQUATION,  putting the Océ VarioPrint i300 in a class of its own 
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Meeting changing client needs Responding to business challenges Exploring connected services 
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Zmena obchodného modelu

Insight
Reports

Business 
and 
Innovation
Scan

Customer Case
Studies

Think Digital

EBBP



Future Book Forum 2016
Enabled by Canon

Munich/ Poing 
November 2th - 4th 2016

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
more than 30 paricipating countriesone of the biggest European publishing eventRecent events:2013 	November 19 to 21	Technology & Networking	150 participants2014	March 18 to 20 	Technology & Networking 	156 participants2014	November 5 + 6	The Opportunity Map – Publishing 2020	208 participants2015	June 10 + 11(only Germany)	Technology & Networking	128 participants2015	November 4 + 5	Revenue Growth – Consumers  World	295 participants
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Vstúpte do budúcnosti s istotou a správnym partnerom !

Zákaznicky 
orientované riešenia

Workflow

Dokon-
čovanie

Tlač

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Zákaznícky orientovaný prístupNajširšie portfólio v oblasti profesionálnej digitálnej tlačeUnikátne dedictvo v oblasti zobrazovacích technológiíPoskytnutie kompletného riešenia pre váš biznis, ktoré vám umožní dostať sa o krok vpred pred vašu konkurenciuPosúvanie hraníc vďaka inovácii technológií, rozvinutie vášho kreatívneho prístupu, zmena obchodného modeluNepredávame len technológie, pracujeme s vami na prekonaní výziev, ktorým v dnešnom svete polygrafického biznisu čelíteChceme vám pomôcť prekonať očakávania vašich zákazníkov a podporiť vás v objavovaní nových myšlienok a experimentov s našimi technológiami. �
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Ďakujem za pozornosť
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