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Mondi, medzinárodná spoločnosť vyrábajúca obaly 
a papier, ohlasuje znovuuvedenie svojej poprednej značky 
papierov Color Copy s novým brandingom, zdokonaleným 
obalom a 100 % zárukou spokojnosti. Cieľom kampane 
je vyrozprávať príbeh papierov Color Copy ako značke, 
ktorej zákazníci dôverujú a spoliehajú sa ňu už viac ako 
štvrťstoročie pre jej dokonalé výsledky tlače a konzistentnú 
kvalitu. Kvalita papiera zostáva nezmenená.

Hlavné dôvody znovuuvedenia značky: 

•  Osviežiť a zmodernizovať značku Color Copy,  
ktorá bola uvedená na trh v roku 1989. 

•  Prostredníctvom emotívnejšieho posolstva vyrozprávať 
jedinečný príbeh papierov Color Copy ako značke, 
na ktorú sa vždy môžete spoľahnúť. 

•  V neposlednom rade spoločnosť Mondi realizovala 
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Nový vzhľad papierom 
Color Copy   
Mondi prichádza s novým dizajnom obalov s vylepšenou pevnosťou a praktickosťou použitia. 

Kreatívne impulzy 

znovuuvedenie značky preto, lebo počúvala názory 
svojich priamych a konečných zákazníkov! 

Papiere Color Copy sa tešia vysokému povedomiu 
o značke a vynikajúcej reputácii. Je aj naďalej suverénne 
najuznávanejšou značkou na farebné aplikácie v Európe 
(40 % verzus 14 % pre druhú značku), čo potvrdzuje aj 
posledný prieskum EMGE Cut-Size z roku 2016. V roku 2016 
spoločnosť Mondi vykonala rozsiahly marketingový prieskum 
so zákazníkmi a koncovými užívateľmi, ktorí sa zúčastnili 
prieskumu v desiatich krajinách. Cieľom bolo lepšie pochopiť, 
prečo koncoví užívatelia zostali naďalej, aj v priebehu 
rokov, verní tejto značke a aké výhody má pre ich aktivity 
používanie papierov Color Copy. „Aj keď sme získali nejaké 
poznatky o tom, čo môžeme urobiť lepšie, jasný odkaz, ktorý 
sme dostali od 92 % užívateľov bol, že sú veľmi spokojní 
s kvalitou papierov a nemali by sme v súvislosti s ňou nič 
meniť. Takže sme sa sústredili na nové možnosti brandingu, 
balenia a praktickosti, pomocou ktorých by sme mohli 
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značku Color Copy vylepšiť ešte viac - zvonka - pri zachovaní 
vysokého povedomia o značke,“ vysvetľuje Johannes Klumpp, 
marketingový a obchodný riaditeľ divízie Mondi Uncoated 
Fine Paper, Europe and International.

Toto je prvýkrát, kedy značka Color Copy prešla po 28 
rokoch svojej existencie významným rebrandingom. 
Ako súčasť rebrandingu bol obal papierov Color Copy 
vylepšený trojakým spôsobom: z hľadiska dizajnu, pevnosti 
a praktickosti. Obaly a krabice dostali nový, výrazný 
vzhľad, ktorý urobí na zákazníkov väčší dojem. Obaly sú 
vďaka zdokonalenému základnému papieru silnejšie, než 
kedykoľvek predtým a z dôvodu lepšej praktickosti má balík 
papiera pásik, vďaka ktorému je otváranie teraz jednoduché.

Mondi navyše teraz ponúka možnosť vylepšeného balenia 
krabice „shelf-ready“, pre jednoduchšiu manipuláciu z regálu 
pre obchodníkov s papierom a kancelárskymi potrebami.  
Táto vysoko kvalitná perforovaná krabica nevyžaduje 
rozbaľovanie. Je pripravená na vystavenie v regáloch 
a podčiarkuje atraktívny nový branding papierov Color Copy, 
ktorý pritiahne zákazníkov.

Garancia 100 % spokojnosti

Mondi garantuje realistické, brilantné farebné kópie a vždy 
vynikajúce výsledky tlače s papiermi Color Copy a ponúka 
papier vymeniť v prípade, že zákazník nie je na 100 % 

spokojný s dosiahnutými výsledkami. Značka Color Copy je 
špeciálne vyvinutá tak, aby vyhovovala potrebám digitálnej 
farebnej tlače. Je k dispozícii v rôznych štandardných 
formátoch papiera a kotúčoch a v gramážach od 90 g/m2 
do 400 g/m².

V júli spustí spoločnosť Mondi nový branding a obaly 
papierov Color Copy a potom bude na jeseň nasledovať 
uvedenie súvisiacich značiek. Uvádzanie na trh je 
sprevádzané komplexnou marketingovou kampaňou 
s jasným a ubezpečujúcim sloganom „Doing a great job.“ 
Johannes Klump vysvetľuje: „Pre nás je Doing a great job.  
viac než tvrdenie. 

Nech sú veľké sny 
vašou dnešnou 
inšpiráciou. 

You’re doing 
a great job,

Po
ve

dz
te 

nám, kto odvádza skvelú prácu a vyhrajte! 



O Color Copy
Color Copy je poprednou značkou využívanou 
na farebné aplikácie, ktorá je CO

2
 - neutrálna.  

Je špeciálne vyvinutá tak, aby spĺňala potreby 
digitálnej tlače a garantuje realistické, brilantné 
farebné kópie a vždy vynikajúce výsledky tlače. 
Papiere Color Copy sú na dotyk hladké a elegantné 
a ich jemný biely odtieň poskytuje precíznu 
reprodukciu farieb, ktorá zdôrazňuje váš imidž. 

Značka má navyše výnimočný environmentálny profil 
a okrem toho, že má certifikáciu FSC®, EU Ecolabel 
a ISO 9706, jej papiere sú CO

2
 - neutrálne.  

Papiere Color Copy sú súčasťou Mondi radu Green 
Range sortimentu výrobkov vyrábaných trvalo 
udržateľným spôsobom.  

www.colorcopy.com

Odzrkadľuje výsledky, ktoré značka dosahuje už viac ako 
dve desaťročia. Značka, na ktorú sa vždy môžete spoľahnúť. 
Je to aj sľub. Si to ty a ja spolu. A je to naša misia s Color Copy 
- odvádzať pre našich zákazníkov skvelú prácu každý deň.“ 
Kampaň sa zameriava na emocionálne posolstvá a presvedčivé 
obrázky, ktoré zdôrazňujú garantovanú spoľahlivosť značky 
Color Copy. Kampaň steasermi, ktorá prebiehala od konca 
apríla do polovice júna, zahŕňala časopis, bilbord a on-line 
reklamu s reklamnými darčekmi rozdávanými každý týždeň.

Marketingová stratégia zahŕňala aj opätovné spustenie 
samostatnej webovej stránky ColorCopymicrosite  
(www.colorcopy.com) s pútavým dizajnom, so všetkými 
novými podobami printového a online marketingu a novými 
nástrojmi predaja, ako aj kampaň zameranú na koncových 
užívateľov, ktorá bude spustená na jeseň na facebookovej 
stránke Color Copy www.facebook.com/ColorCopyPaper. 
Účastníci sa môžu zúčastniť propagačnej akcie od 15. októbra 
do 30. novembra 2017 tým, že zašlú príspevok na našu 
facebookovú stránku, pričom hlavnou cenou je zájazd pre dve 
osoby do Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.
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Hravý, odolný aj štýlový 
Papier zostáva neuveriteľne všestranným

Retro balenie je v móde

Nové možnosti využitia papiera ukazuje aj retro balenie 
Koh-i-Noor detských pasteliek predávaných pod značkou 
Polycolor. Tento obal je z lokálnej produkcie a jeho 
kvality mu vydobyli miesto v súťaži Obal roku 2017, ktorú 
každoročne organizuje pražský Obalový inštitút SYBA.
Hlavným cieľom obalu bolo dosiahnuť retro efekt, ktorý 
je v súčasnosti veľmi populárny, a pridať mu aj niekoľko 
moderných prvkov. Samotný obal pre 72 pasteliek je 
dvojkrídlový, a pre jeho výrobu bol použitý špeciálny grafický 
papier potlačený ofsetovou technológiou s využitím kovovej 
razby. 

Obal, to je hlavne papier. Pozrime sa na niekoľko obalov, ktoré vyčnievajú z radu a získali ocenenia, čím sú 
zaujímavé svojím prevedením. Niektoré sú ešte len vo fáze konceptu, no ukazujú variabilitu papiera ako grafického,  
funkčného aj ochranného média.

Mladá krv vo svete obalového dizajnu

Young Package je súťaž pre mladé talenty, ktoré každoročne 
zadáva novú tému pre tvorcov z celého sveta. Výhercom 
tohoročného ročníka je Kateřina Puncmannová s jej návrhom 
na papierový obal na maliarsky štetec. Obal sa dá poskladať 
na maliarsku čiapku, ktorá síce znie infantilne, ale  nejeden 
domáci majster si ju pri maľovaní nasadí na hlavu. 

Prianím autorky bolo, aby bol obal úzko spojený 
s produktom, ktorý chráni. Na výrobu obalu použila farebný 
papier vo viacerých odtieňoch aj s potlačou, ktorá podľa slov 
autorky spôsobovala najväčšie problémy. Pre viacfarebnosť 
obalu pridala autorka aj samolepky, ktoré sa dajú odstrániť 
bez poškodenia obalu. Na nich je natlačený návod 
na poskladanie čapice. 

Hravo zabalené lentilky

Jedným z víťazov medzinárodnej súťaže Young Package 
2017 v kategórii stredných a vyšších odborných škôl je 
obal na lentilky od Košičanky Barbory Semanovej. Uzáver 
viacstennej hracej kocky je bez potreby trhania, a samotný 
obal vďaka vytlačeným symbolom funguje aj ako kocka 
na hranie.Retro obal pre pastelky Koh-i-Noor. Zdroj: SYBA

Susan Brunner, 
Team Lead Office Papers & Sustainability Uncoated Fine Paper


