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Kvalita papíru zůstává 

Mezinárodní papírenská a obalová skupina Mondi 
oznámila znovuuvedení své přední značky Color Copy,  
a to s novým designem, zdokonaleným obalem a zárukou 
100 % spokojenosti. Cílem kampaně je vyprávět příběh 
značky Color Copy, na kterou se zákazníci spoléhají, díky 
dokonalým tiskovým výstupům a konstantní kvalitě tisku, 
již více než čtvrt století. Kvalita papíru se přitom nijak 
nemění.

Color Copy se těší značnému povědomí o značce 
a má vynikající pověst 

Podle posledního průzkumu EMGE Cut Size 2016 se 
jedná o papír pro barevný tisk s výrazně nejvyšší mírou 
povědomí o značce v Evropě (40 % oproti 14 % u druhé 
značky v pořadí). V roce 2016 rovněž společnost Mondi 
provedla mezi zákazníky a koncovými uživateli v deseti 
zemích rozsáhlý marketingový výzkum, jehož cílem bylo 
lépe porozumět tomu, proč koncoví uživatelé zachovávají 
v průběhu let značce Color Copy věrnost a jak vnímají její 
výhody ve vztahu ke svému podnikání. „Přestože jsme získali 
určité pohledy na to, co můžeme zlepšit, 92 % uživatelů nám jasně 
sdělilo, že jsou s kvalitou papíru velmi spokojeni a že bychom 
v této oblasti neměli nic měnit. Proto jsme se soustředili na změnu 
designu a vylepšení obalu nabízející vyšší uživatelský komfort, 
tedy na oblasti, kde lze podle našeho názoru u značky Color Copy 
provést další zlepšení, ovšem se zachováním výrazného povědomí 
mezi uživateli,“ uvedl Johannes Klumpp, ředitel marketingu 
a prodeje divize společnosti Mondi Uncoated Fine Paper.

Za 28 let její existence se jedná o vůbec první 
významnější obnovu značky Color Copy 

Součástí této obnovy je trojí zdokonalení obalu papíru 
Color Copy: z hlediska designu, pevnosti a uživatelského 
komfortu. Obaly a krabice nyní vynikají novým odvážným 
vzhledem, který má větší dopad v místě prodeje. Obaly jsou 
pevnější než v minulosti a pro větší pohodlí zákazníků jsou 
opatřeny odtrhovacím páskem ke snadnému rozbalení.

Společnost Mondi nyní navíc nabízí spotřebitelská balení 
pro maloobchodní prodejce papíru a kancelářských potřeb. 
Tyto vysoce kvalitní perforované krabice nevyžadují další 
rozbalování. Bez dalších úprav je lze umístit na regál, přičemž 
působivá nová prezentace značky Color Copy láká zákazníky 
ke koupi.

Záruka 100 % spokojenosti

Společnost Mondi zaručuje u produktu Color Copy 
špičkové a věrné barevné kopie a dokonalé tiskové výstupy 
při každém tisku. V případě, že zákazník není s výstupem 
stoprocentně spokojen, nabízí navíc Mondi výměnu papíru. 
Papír Color Copy je speciálně navržen pro potřeby digitálního 
barevného tisku, přičemž v nabídce jsou různé standardní 
formáty a role, a to v gramáži od 90 g/m² do 400 g/m².

Uvedení značky v novém designu a obalu produktu 
Color Copy doprovází komplexní marketingová kampaň 
s jasným a sebevědomým sloganem „Doing a great job“ 
(Odvádím skvělou práci). Zaměření na emocionálně 
laděné sdělení a působivé obrazové prvky pak zdůrazňuje 
garantovanou spolehlivost papíru Color Copy. 

Značka Color Copy

Color Copy představuje vlajkovou značku papíru 
pro barevný tisk, přičemž je CO
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 neutrální. Papír je speciálně 

navržen pro potřeby digitálního barevného tisku a u každého 
výtisku zaručuje špičkové a věrné barevné kopie a dokonalé 
tiskové výstupy. Značka Color Copy je charakteristická 
svou elegancí a hladkostí a její jemný bílý odstín umožňuje 
přesnou barevnou reprodukci, která umocňuje tištěné 
grafické prvky. Produkt rovněž vyniká svým mimořádným 
ekologickým profilem a kromě certifikace FSC®, EU Ecolabel 
a ISO 9706 je rovněž neutrální z hlediska CO
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.  

Color Copy tak tvoří součást ekologické řady Green Range, 
která zastřešuje produkty společnosti Mondi vyráběné 
udržitelným způsobem.

Společnost Mondi dává své vlajkové značce 
Color Copy nový svěží vzhled, nový design 
s pevnějším obalem a vyšším uživatelským  
komfortem.

www.colorcopy.com


