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Co je to personalizace?

• různá jména na obálce?

• různá částka na složence? 

• Přesto se 99% materiálů, které dostáváte liší 
pouze jménem na obálce…  a proto je 
vyhazujete…

NE

NE



Ve vašich taškách je cesta 
k opravdové personalizaci

• Personalizace znamená přizpůsobení 
konkrétní věci konkrétnímu adresátovi či 
zákazníkovi

• Materiály ve vašich taškách jsou malou 
ukázkou, jak lze udělat stovky stejných věcí 
pro každého zákazníka jinak



Na počátku byla grafika



Z této grafiky bylo vygenerováno automaticky 
200 různých obrázků



A každý z vás má svůj unikátní časopis



Stejně jako 20 000 čtenářů časopisu Wallpaper 
magazine



Nebo v České republice…



A každý z vás má svůj unikátní sešit



Stejně jako v Holandsku si mohl koupit každý 
zákazník jiný kalendář



Nebo ve Francii unikátní diář s personalizovaným 
potiskem ořízky 



či jinde zápisník…



Každý z vás má svoji čokoládu (tedy pokud 
neměl smůlu)



Stejně jako 1 000 000 zákazníků v Izraeli



Stejně jako 800 000 000 zákazníků firmy Coca 
Cola…



…která svou akci rozjíždí v nové dimenzi..



A do nepije Colu, tak možná pije pivo jako 200 000 zákazníků 
pivovaru Bud Light… 



… nebo Heineken



A každý z vás má svůj los s tajným vzkazem



A rozluštíte ho stejně jako více než 25% zákazníků v Izraeli, kteří 
obdrželi kupon poštou a přišli do prodejny…



… a navštívíte s losem náš blackbox, kde zjistíte jestli 
váš los vyhrává.



Opravdová personalizace vyžaduje 
kreativitu



A nyní k investicím…



Mnoho firem si kupuje stroje, protože….

• Chce ušetřit výrobní náklady

• Chce  zrychlit výrobu

• Jinými slovy - chce dělat to co doposud, ale levněji

• A to je ŠPATNĚ



PROČ?



Protože vám to nepřinese žádné 
peníze



Investice do nového stroje má smysl pokud…

• Pokud vám přinese nové zakázky

• Pokud vám umožní vyrobit nové produkty

• Pokud vám umožní zvýšit ceny



Pokud si například koupíte laserový výsek

• jenom proto, abyste nemuseli dělat raznice

• tak si ho nekupujte



Pokud, ale chcete dělat i něco jiného,
tak si jej KUPTE!





Scodix si také nekoupíte

• jenom proto, abyste nemuseli dělat síta

• a mohli jste celoplošně lakovat



Ale budete chtít dělat

• reliéfní efekty

• Braillovo písmo

• ražbu

• efekty krystalů a glitterů

• variabilní data

• a mnoho dalších věcí…





A teď k tisku



Bude-li vám někdo tvrdit, že tohle je černoch….

Tak mu nevěřte
- tohle opravdu není černoch



Bude-li vám někdo tvrdit, že tohle je běloch….

Tak mu nevěřte
- tohle opravdu není běloch



Bude-li vám někdo tvrdit, že tohle je skoro jako 
digitál

• protože výrobce zkrátil přípravu stroje

• protože se snížila makulatura

• protože vybarvení stroje je rychlejší

• protože to komunikuje s falcovačkou a 
řezačkou

• a mnoho dalších věcí…



Tak mu nevěřte
protože tohle opravdu není digitál

i když vám to někdo tvrdí



Hlavní vlastností digitálních technologií není 
jen to, že nepotřebují žádnou tiskovou formu, 

raznici, síto a jsou na malé zakázky…

ale, že každý arch, každý užitek může být jiný



A jiná je i produkce z tiskových strojů HP 
Indigo



Na letáčky A5 4/0 300 ks za 15 EUR to 
opravdu pouze není…





Pokud vám někdo po dvou letech řekne, že byste měli vyměnit váš digitál za nový 
model…

zamyslete se, jaký by byl přínos tohoto stroje oproti stroji který máte a jestli se 
vlastně nejedná o pouhou eliminaci chyb předešlé generace.





The idea is more than technology.

Myšlenka je víc než technologie

MB
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