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Ako zabezpečiť, aby farebnosť výtlačkov pri tlači v rôznych tlačiarňach bola čo najpodobnejšia?  
Ďalšia „večná polygrafická téma“!

Nový vzhľad papierov Mondi 
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Mondi, medzinárodná spoločnosť vyrábajúca obaly 
a papier, dáva úplne nový vzhľad svojim kancelárskym 
papierom a papierom na profesionálnu tlač značky IQ. 
Koncepcia značky IQ sa točí okolo „inteligencie“ a čo to 
predstavuje, je byť inteligentným riešením papiera, ktoré 
ponúka správnu odpoveď na 
všetky potreby, od ofsetovej po 
digitálnu tlač. Papiere značky 
IQ kombinujú túto všestrannosť 
s 99,99 %-nou bezproblémovou 
priechodnosťou.

Od svojho uvedenia na trh 
v roku 2001 si papiere IQ 
vybudovali silné povedomie 
o značke a v súčasnosti sú 
podľa prieskumu spoločnosti 
EMGE, Cut-Size Benchmarking 
Survey 2016 na druhom mieste 
v oblasti povedomia o značke 
pre celú Európu. Spoločnosť 
Mondi stavia na tejto vysokej 
úrovni povedomia o značke 
prostredníctvom oživenia imidžu 
značky IQ. Toto v sebe zahŕňa 
nové logo, nové navrhnuté obaly 
balíkov papiera a nové obchodné 
a marketingové nástroje.

„IQ je už jednou z najznámejších značiek papiera v Európe,“ 
hovorí Johannes Klumpp, marketingový a obchodný 
riaditeľ divízie Mondi Uncoated Fine Paper.  „Naším 
úsilím je teda zachovať jej vysoký štandard a tiež zdôrazniť 
veľkú všestrannosť tohto portfólia: Existuje IQ na každú 
technológiu tlače a na každý účel. Či už ide o kancelársku 
alebo profesionálnu tlač, IQ má pre vás riešenie.

„Rad papierov IQ ponúka správnu odpoveď na všetky potreby 
od digitálnej po ofsetovú tlač.“ “

Portfólio IQ sa neustále prispôsobuje potrebám zákazníkov 
a preto si dokázalo vybudovať lojálnu zákaznícku základňu. 
Úspech príbehu papierov IQ spočíva aj v dobrom partnerstve 
medzi spoločnosťami Mondi a Europapier, ktorá je kľúčovým 
distribútorom spoločnosti Mondi pre rad papierov IQ.
    „Papiere IQ boli vždy dôležitou a spoľahlivou súčasťou 
dlhoročnej spolupráce s Mondi. Tešíme sa, že aktuálne 
spolupracujeme na propagácii IQ papierov ešte viac,“ hovorí 
Helmut Limbeck, generálny riaditeľ spoločnosti Europapier. 
„Veľmi sa nám páči nová kampaň IQ, ktorá dáva značke svieži 

imidž a tiež sa zameriava na to, čo skutočne predstavujú 
papiere IQ - inteligentné riešenie pre všetky potreby tlače. 
Europapier poskytuje služby približne 10 000 zákazníkom 
s papiermi IQ, čo je pôsobivý dôkaz tohto vyhlásenia.“
Koncepciu „IQ: Intelligent Paper Brand“ zachytáva krátke, 

dynamické video, ktoré sa 
nachádza na YouTube kanáli 
skupiny Mondi: 
https://www.youtube.com/
watch?v=xyFg1FMaAos

Komunikačná sila papierov IQ

Inteligencia je definovaná ako 
duševná schopnosť, ktorá 
umožňuje učiť sa zo skúseností 
a prispôsobiť sa novým 
situáciám. „Toto je presne to, 
čo naše papiere IQ symbolizujú 
v tlačiarenskom priemysle, 
keďže sú všestranné a dokážeme 
ich jednoducho prispôsobiť 
všetkým tlačovým situáciám,“ 
podčiarkuje Johannes Klumpp 
príbeh značky „Intelligent 
Paper Brand“. Tridsaťšesť farieb 

a rozsah gramáže od 60 do 400 g/m² dokazujú veľkú 
rozmanitosť portfólia IQ. Symbolické pre túto rozmanitosť 
boli nové vizuály určené pre všetky podznačky portfólia 
kancelárskej a profesionálnej tlače, z ktorých každá súvisí 
s inteligenciou. Pre svoj papier s vysokou výkonnosťou IQ 
PREMIUM predstavuje high-tech robot vyššiu produktivitu 
a kvalitu, ktorú vám papier poskytuje na pracovisku. Busta 
Leonarda da Vinci je zobrazená na novom obale papierov IQ 
ALLROUND, ktoré spájajú jedného z najväčších mysliteľov 
ľudstva a človeka mnohých talentov s papiermi s vynikajúcou 
priechodnosťou, ktoré sú v rámci radu IQ spoľahlivé 
a všestranné.

Spoľahlivé a výkonné 

Papiere IQ sú nielen všestranné, ale aj vysoko spoľahlivé. 
S cieľom riešiť výzvy zákazníkov spojené s tlačou, priniesla 
spoločnosť Mondi do portfólia papierov IQ svojho šampióna 
v oblasti podávania výkonov. Za predpokladu, že sú papiere 
skladované za vhodných podmienok, Mondi zaisťuje ich 
99,99 %-nú bezproblémovú priechodnosť na kopírovacích 
strojoch, tlačiarňach a iných kancelárskych zariadeniach.

Mondi opätovne uvádza 
na trh papiere značky IQ ako 
„The Intelligent Paper Brand“
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Papiere IQ SMOOTH a IQ PREMIUM navyše disponujú 
technológiou ColorLok®, ktorá zvyšuje kvalitu atramentovej 
tlače. Vďaka technológii ColorLok® sa pigmenty držia 
na povrchu papiera, čo prináša živšie farby, výraznú čiernu 
a rýchle schnutie.

Vyrábané udržateľným spôsobom 

Rovnako ako pri všetkých kancelárskych papieroch 
spoločnosti Mondi, sú aj papiere IQ súčasťou firemného 
ekologického radu, ktorý symbolizuje vynikajúce výsledky 
v oblasti udržateľnej výroby papiera. Papiere IQ spĺňajú 

kritériá spoločnosti Mondi ekologického radu Green Range 
tak na certifikáciu FSC® alebo PEFC™ pre zodpovedne 
spravované lesy. Všetky papiere Mondi IQ majú tiež 
označenie environmentálnou značkou EU Ecolabel. Papiere 
značky IQ sú vyrábané udržateľným spôsobom vo všetkých 
troch európskych papierňach spoločnosti Mondi: Mondi 
Neusiedler v Rakúsku, Mondi SCP na Slovensku a Mondi 
Syktyvkar v Rusku a ponúkajú zákazníkovi tie správne 
papierové riešenia všade a každý deň.

Viac informácií o papieroch IQ získajte na stranke       
www.mondigroup.com/IQ
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