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V několika 
posledních 
desetiletích,  

se svět změnil 



Měníme se i my jako zákazníci 

1940 1980 2017 



Firmy se více utkávají s 
konkurencí a hledají cesty 

jak se udržet na trhu 



Kampaně a 
limitované série 

mění 
marketingové 

strategie firem 



Zakázky se zkracují a mají více variant 

2535 

1361 

774 

2010 2015 2020 

* Source: LPC primary research; AWA primary research; HP analysis of over 140,000 customer jobs  

Single SKU Multiple SKU 

-69% 

75% objemu zakázek je kratších  
než 10 000 m (běžných metrů) 

Průměrná délka zakázek 
(běžné metry) 

Zvyšování poměru zakázek s různými 
verzemi 

93% 

73% 
62% 

7% 

27% 
38% 

2010 2015 2020 

3-10k \Více než 10k 3k a méně 

64% 

32% 
23% 

24% 

44% 

49% 

12% 
24% 28% 

2010 2015 2020 



Životní cyklus výrobků se mění 
doba uvedení na trh je velmi důležitá 

0 225 450 675 900 

1980's 

1990's  

2000's 

Dnes 

Zítra 

Ukončení 

1.67 roku 

1.08 roku 

0.62 roku 

? 

Život Uvedení 

2.25 roku 

* Source: Colgate-Palmolive business analysis 



A tisk není výjimkou 
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0,7 

2007 peak 2017 

Series 1 

4,3 

0,8 

2007 peak 2017 

Series 1 

Je tisk mrtvý? 

-25% 0,7 

0,5 

2007 peak 2017 

Series 1 

Source: google and Bloomberg finance February 19, 2016 

Figures represent market cap in billions of euros 

-61% 
-81% 



Source: Smithers Pira The Future of Digital vs Offset Printing to 2022 

Ne  
Tisk se pouze mění 

Analog 

Digital 
16.8% 17.6% 

82.4% 
85.4% 

2014 

14.6% 

84.6% 

2015 

15.4% 

83.8% 

2016 

16.2% 

83.2% 

2017 2018 

18.1% 

2020 2021 

81.0% 

19.0% 

2022 

80.0% 

20.0% 

81.9% 

2019 

13.8% 

2012 2013 

88.0% 

12.0% 

87.1% 

12.9% 

86.2% 



Zaujmout 
zákazníka 

Vaši zákazníci hledají cestu jak …. 

Zvýšit ceny a 
zlepšit ROI 

Snížit náklady 

Snížit a 
optimalizovat 

zásoby 
Propojit digitální 

svět se 
skutečným 

Zkrátit dodání 
na trh 

Být eko  
a přátelští k 
životnímu 
prostředí 



Digitální 
technologie 
pomáhají řešit 
zákazníkům jejich 
problémy 

Různé verze a 
varianty 

Personalizace 

Speciální 
edice 

Variabilní 
data 

Optimalizace 
dodávek 



Když začne foukat vítr, někdo 
postaví zeď a někdo větrnou 

elektrárnu. 



Jak na základě těchto 
informací investovat? 



web2print 



zušlechťování tiskovin 



tiskové stroje 



Máme starší ofsetový stroj 
• potřebujeme tiskové desky 

• příprava stroje je náročná 

• máme velkou makulaturu 

• nové zakázky s ním nezískáme 

• malé zakázky jsou problematické 

• variabilní data nelze tisknout 

• opravy stroje jsou stále dražší 



Co z toho plyne? 
• koupíme si nový stroj! 

• ale jaký? 

• stejný ofset jako předtím? 

• větší ofset 

• digitální tiskový stroj? 

• jaký digitální stroj? 

• velký nebo malý? 



Nový ofset - stejný jako předtím 
• potřebujeme tiskové desky 

• příprava stroje je méně náročná 

• máme menší makulaturu 

• nové zakázky s ním moc nezískáme 

• malé zakázky jsou problematické 

• variabilní data nelze tisknout 

• budu platit mnoho let nový stroj 



Nový ofset - větší ofset 
• potřebujeme tiskové desky 

• příprava stroje je náročná 

• makulatury jsme se nezbavili 

• dokážeme konkurovat ostatním? 

• malé zakázky jsou velmi problematické 

• variabilní data nelze tisknout 

• budu platit mnoho let nový stroj 



Ofset ->             Hybrid              <- Digitál 

• nízké náklady na tisk 

• rychlost tisku 

• tiskové desky… 

• doba přípravy stroje 

• vyšší náklady na tisk 

• nižší rychlost tisku 

• žádné desky 

• „nulová“ přípravy stroje 





Digitální tiskový stroj 
• nepotřebujeme tiskové desky 

• příprava stroje je velmi rychlá 

• máme makulaturu v kusech 

• nové zakázky získáme 

• malé zakázky jsou v pohodě 

• variabilní data lze tisknout 

• budu muset platit za nový stroj 



Na velikosti záleží 



Formát 

Max formát archu 750 mm x 530 mm  29.5’’ x 20.9’’ 

Max tisková plocha 740 mm x 510 mm  29.1’’ x 20.1’’ 

Min formát archu 510 mm x 297 mm  20.08’’ x 11.69’’ 
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Klasický tiskový formát 



3450 archů za hodinu 4/0; 4600 archů za hodinu v EPM 
1725 archů za hodinu 4/4; 4600 archů za hodinu 1/0 

Rychlost 

Formát 

Tisková plocha 

 750 x 530 mm maximum 

 740 x 510 mm maximum 

Délka: 8000 mm; Hloubka: 4700 mm; Výška: 2400 mm  Rozměry 

Gramáže 

Počet barev 7 barev 

Nenatírané média: 70 gsm až 400 gsm 
Natíraná média: 90 gsm až 400 gsm Tloušťka 75 
to 450 mikronů 

Základní technická data 



Ofset ještě nezahazujte 
zákázka počet počet tiskových archů 

leták A4 4/4 10000 5000 

kniha 160 4/4 800 16000 

obálka 4/0 800 200 

katalog 16 A4 4/4 1500 6000 

plakát B2 4/0 200 200 

katalog 32 A5 4/4 2500 10000 

Ofset  
16 hodin 
 
HP Indigo B2  
12 hodin 
 
Kombinace ofset + HP Indigo B2 
4,25 + 5 hodin 

workshop 
pátek 9:00 



Flexo ještě nezahazujte 
Flexo  
14 hodin 
 
HP Indigo  
15 hodin 
 
Kombinace flexo + HP Indigo 
4 + 8 hodin 

workshop 
pátek 9:00 

zakázka počet verze počet bm 

etiketa CMYK 90000 3 3900 

shrink sleeve 20000 1 4000 

etiketa CMYKW 60000 2 3000 

etiketa CMYK 200000 1 8000 

etiketa CMYK 100000 4 4000 

shrink sleeve 1600 1 800 



HP Indigo 12000 nám přináší 
• pokles nákladů 

• zkrácení dodacích termínů 

• snadné změny a dotisky 

• možnosti personalizace 

• speciální aplikace a materiály 

• tisk variabilních dat 

• a hlavně budoucnost 
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