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Dagmar Ringel,  
riaditeľka marketingu a komunikácie Koenig & Bauer, Radebeul/Wurtzburg, Nemecko

Prešla viacerými manažérskymi postami a pozíciami v rámci marketingovej komunikácie a PR v spoločnostiach 
orientovaných na digitálnu tlač – HP, resp. optiku, či fotoniku - Carl Zeiss AG, aby  sa ocitla vo svete klasického 
printu, v spoločnosti Koenig & Bauer, jedného z technologických a trhových lídrov pre ofsetovú tlač. 
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Koenig & Bauer 
je skvelý zamestnávateľ

Váš návrat od progresívnejších, trendových 
a modernejších technológií späť ku klasickým 
technológiám, nechcem povedať analógovým, nie je 
pre vás určitým krokom späť? 

Nie, vôbec nie. Tlačiarenský priemysel je neuveriteľne 
vzrušujúci. Tlačíme viac ako kedykoľvek predtým. 
Stretávame sa s tlačou takmer vo všetkých aspektoch nášho 
každodenného života - od (luxusných) obalov, kovových 
plechoviek, bankoviek, kníh a novín až po duté sklenené 
a plastové kontajnery. Dokonca aj dekor a lamináty sú dnes 
tlačené. Inžinierstvo v tlačiarenskom priemysle je neuveriteľne 
high-tech - od technológie pohonu, optických systémov až 
po softvérové tlačové hlavy, ktoré tlačia 50 bn kvapôčok 
za sekundu (50, 220, 100, 440!) presne na substráty.

Koenig & Bauer je skvelý zamestnávateľ a ponúka mi šancu 
formovať celé spektrum firemnej komunikácie. Je to teda 
pravý opak kroku späť. 

Vždy vás to ťahalo k technologickým a technickým 
odvetviam? Alebo to je iba náhoda? Aký cieľ ste si 
osobne vytýčila pre svoje pôsobenie v Koenig & Bauer, 
na čo sa zameriavate? 

Bola to skôr náhoda. Bola som v správny čas na správnom 
mieste. V spoločnosti Koenig & Bauer sa momentálne 
zameriavam na globálnu implementáciu nášho nového 
imidžu značky. Za značkou je viac než len logo. Jej identita 
musí byť najprv ukotvená v mysliach našich zamestnancov. 
Nachádzame sa v období zmeny. To znamená, že komunikácia 
medzi zamestnancami sa stala oveľa dôležitejšou. 

Minulý rok ste prevzali marketingovú pozíciu od 
Klausa Schmidta, ktorý pôsobil na tomto poste viac 
ako 28 rokov a bol uznávaným odborníkom na svojej 
pozícii. Iste také dlhé pôsobenie na pozícii riaditeľa 
pre marketing a marketingovú komunikáciu značky 
pre celý svet znamená aj tú skutočnosť, že veci sú 
zabehnuté a osvedčené, ľudia v tíme vedia, čo majú 
robiť,... Ale v dnešnom rýchlom a premenlivom svete sú 
zmeny nevyhnutné. Zasadnúť na post marketingového 
riaditeľa svetovej značky a riadiť marketingové tímy je 
veľká výzva a ambícia. Čo chcete zmeniť na komunikácii 
značky Koenig & Bauer a čo pripravujete pre zvýšenie jej 
atraktivity na trhu? 

Kľúčovým faktorom úspechu je nepretržitá komunikácia 
s osobami zodpovednými za marketing v korporátnych 
divíziách. Iba vtedy, keď všetci ťahajú za jeden koniec a hovoria 
jedným jazykom, vytvoríme korporátnu značku. To je dôvod, 
prečo som po krátkej dobe v spoločnosti spustila prvú 
medzinárodnú marketingovú konferenciu medzi divíziami. 
Vytvorili sme nové komunikačné kanály, ktoré umožnia 
rýchlu výmenu informácií. Moju úlohu vidím vo vytváraní 
rovnováhy medzi stanovením usmernení a poskytovaním 
základných materiálov na prispôsobenie sa v krajinách.

Čo všetko, okrem obrovskej miery zodpovednosti, 
vyplýva z vášho postavenia a funkcie? Ako hodláte využiť 
svoje doterajšie skúsenosti zo sveta digitálnej tlače 
a fotoniky? Čo z nich chcete preniesť do marketingu 
a komunikácie Koenig & Bauer? 

V spoločnosti HP som sa naučila pracovať v medzinárodných 
tímoch a vytvárať kreatívne kampane na uvádzanie produktov 
na trh. V spoločnosti ZEISS som sa ponárala hlbšie do 
tém vedenia, korporátnej komunikácie, riadenia značky 
a vytvárania štruktúr a procesov. Toto je dôležitým stavebným 
prvkom, pokiaľ ide o nastavenie alebo optimalizáciu trhu. 
Koenig & Bauer má veľa príbehov. Je pre mňa dôležité 
pripraviť ich pre všetky komunikačné kanály a rôzne cieľové 
skupiny, a tým umožniť spoločnosti, aby bola na trhu 
viac vnímaná a spoznávaná. Najmä v časoch nedostatku 
kvalifikovaných pracovníkov a súťažiach o najlepšie mozgy sa 
téma zamestnávateľských značiek stáva čoraz  dôležitejšou. 
Hovoriť o produktoch už nestačí. Spoločnosť ako celok musí 
byť pre potenciálnych zamestnancov vnímaná ako spoločnosť, 
ktorá ponúka úžasnú a atraktívnu pracovnú príležitosť.

Marketing je veľmi komplexná škála aktivít 
zameraných na ovplyvnenie existujúcich a potenciálnych 
zákazníkov pri rozhodovaní o investovaní do technológie. 
Cítite nejaké rozdiely medzi tvorbou PR a marketingu vo 
všeobecnosti a tiež medzi týmito aktivitami zameranými 
na podporu technológie digitálnej a klasickej ofsetovej 
tlače? 
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Na dnešnom vyvíjajúcom sa trhu technológie digitálnej 
a ofsetovej tlače pracujú bezproblémovo a spoločne s cieľom 
riešiť rôzne potreby trhu pre všetky segmenty konečného 
použitia. Je dôležité pochopiť, čo sa majiteľ značky alebo 
marketingové oddelenia pokúšajú adresovať, pretože obe 
technológie ponúkajú jedinečné výhody. Vidíme, že ofsetová 
tlač sa stále viac integruje do marketingových kampaní, kde 
sú tlač a technológie, ako je rozšírená (augmentovaná) realita, 
spájané pre celkovú spokojnosť zákazníkov. Často je kľúčom 
k úspechu mať holistickú marketingovú kampaň, ktorá sa 
bude zaoberať potrebami všetkých cieľových skupín.

Ženy v polygrafii (printovom priemysle) sa 
v súčasnosti presadzujú vo vysokých manažérskych 
pozíciách oveľa častejšie ako tomu bolo ešte v nedávnej 
minulosti. Neplatí to však len pre print, je to všeobecný 
jav vo vyspelých krajinách. V čom si myslíte, že je 
„ženské“ manažovanie odlišné od „mužského“ a v čom 
majú podľa vás výhodu ženy na manažérskych postoch 
a v čom naopak vidíte nevýhodu? 

V prvom rade, pohlavie nie je rozhodujúce pre naplnenie 
pozície. Aby som bola úprimná, v dnešnej dobe považujem 
túto diskusiu za trochu nepotrebnú. Buď sa niekto 
hodí na pozíciu alebo nie. Ženy často nechcú prevziať 
zodpovednosť a súvisiace dôsledky. Potom sa vyberie muž, 
ktorý je možno istejší a sebavedomejší. Podľa môjho názoru 
vládne trend v štýle vodcovstva: ženy sa viac zaujímajú 
o konsenzus a počúvajú viac nuansy, čo môže spôsobiť, 
že sú vhodnejšími šéfmi pre určité tímy alebo konštelácie.

Koenig & Bauer je jedným zo svetových lídrov 
na trhu hlavne ofsetových printových technológií 

a významnou nadnárodnou spoločnosťou.  Zástupcovia 
a protagonisti digitálnych technológií zastávajú názor, 
že budúcnosť printu jednoznačne patrí digitálu. Na 
druhej strane predstavitelia ofsetových technológií sú 
vo svojich názoroch umiernenejší a tvrdia, že obe tieto 
technológie majú a ešte dlho budú mať svoje miesto na 
trhu. Čitateľov PrintProgress by mohlo zaujímať, aký 
rozdiel je robiť marketing, stratégiu a PR pre klasické 
technológie, ako je ofset a ako pre tie nové, digitálne, 
ktoré sa ho snažia nahradiť a vytlačiť z trhu? 

Je to bežná mylná predstava, že digitál ľahko nahradí ofset. 
Dnes tvorí digitálna tlač menej ako 3 % z celkovej tlačovej 
produkcie na svete. Digitálna technológia exceluje vtedy, 
keď potrebujete tlač v ultra krátkej dobe, personalizáciu 
atď., ale ofset ponúka najvyššiu kvalitu, schopnosť mať 
mnoho farieb a špeciálnych efektov a je pomerne nákladovo 
efektívny. Väčšina kupujúcich sa pozerá na mnohé atribúty 
marketingovej kampane, ale v hornej časti zoznamu je 
primárne cena. A dnes je ofset stále najefektívnejším 
procesom pre veľkoobjemové zákazky. Sledujeme niektoré 
produkty používajúce digitálnu aj ofsetovú technológiu 
v jednej dokončenej tlačovej úlohe, ale závisí to od toho, 
či robíte reklamnú prácu pre cestovnú kanceláriu alebo 
skladací kartón na kozmetické obaly. Koenig & Bauer ponúka 
obidve technológie v mnohých segmentoch a často musí 
preniknúť do výrobných procesov, ako sú konečné potreby, 
stanovenie dĺžok procesu, potreby farieb / kvality a ďalšie, 
aby splnili dlhodobé ciele našich zákazníkov. Nakoniec vás 
môžeme ubezpečiť, že ofset tu bude mnoho rokov a digitálna 
technológia bude rásť pomaly, ako budú náklady klesať.
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Polygrafia v súčasnosti prežíva svoje lepšie obdobie 
a trhy rastú. Hlavne trh výroby obalov. Výrobcovia 
v polygrafickom priemysle investujú vo zvýšenej 
miere, ako tomu bolo po roku 2009. Vývoj technológií 
napreduje neuveriteľnou rýchlosťou. Ako vidíte 
budúcnosť odvetvia v najbližších 5 – 10 rokoch? Aké 
zmeny očakávate a na čo by sa mali zákazníci pripraviť? 

Keď sa pozrieme na obaly, rozdelíme ich na skladacie 
kartóny, vlnité, ohybné, štítky a špeciality, akými je zdobenie 
metalickými efektmi, a preto je treba sa na ne vždy pozerať 

jednotlivo a nie ich zviazať do jedného segmentu. Vidíme 
rozrastajúci sa priemysel v najbližších 5 až 10 rokoch kvôli 
mnohým novým inováciám, ktoré ponúkajú ako ofsetové, 
tak aj digitálne technológie. Všetky segmenty obalov zostanú 
silné, pretože požiadavky spotrebiteľov budú vždy zohrávať 
kľúčovú úlohu. Krása nášho odvetvia spočíva v tom, že máme 
k dispozícii množstvo prostriedkov na doručenie našich 
správ  koncovým používateľom, takže kombináciou tlačových 
technológií a doručovaním prostredníctvom internetu, 
majitelia marketingových značiek majú k dispozícii hlbší súbor 
nástrojov, ako dostať svoje posolstvo ku všetkým. Zákazníci sa 
môžu pripraviť rozšírením svojich služieb z pozície tlačiarní na 
poskytovateľov marketingových služieb, ktorí dokážu zvládnuť 
celkové potreby zákazníka  od navrhovania krabičiek, cez 
vývoj až po dodanie produktu k zákazníkovi atď.

Domnievate sa, že je možné u globálnych spoločností 
presadzovať jednotnú marketingovú a komunikačnú 
politiku na všetkých trhoch, alebo je nevyhnutné 
prihliadať na lokálne špecifiká? Ako sa s tým viete 
vysporiadať, resp. akú stratégiu uprednostníte pri 
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marketingovej podpore značky Koenig & Bauer 
v stredoeurópskych krajinách a v krajinách západnej 
Európy, napr.? 

Značka je nedotknuteľná. Nie je tu priestor na vysvetlenie. 
Silné značky vždy prinášajú jednotný obraz - bez ohľadu na to, 
či sú v stredoeurópskych alebo západoeurópskych krajinách. 
Napriek tomu som si všimla rozdiely v zákazníckych vzťahoch. 
Možno je to kvôli mentalite, alebo preto, že sa uplatňujú 
iné smernice o dodržiavaní pravidiel. Preto sú potrebné 
také lokálne aktivity so zákazníkmi, ktoré presahujú čisto 
marketingové kampane. Naši obchodní kolegovia majú dobré 
inštinkty a mnohé nápady, ktoré väčšinou koordinujú. 

Aké faktory môžu do budúcna ovplyvniť vývoj 
polygrafie? Ceny, ľudia či technologické inovácie? 
Čo bude a možno i je kľúčovým faktorom budúcnosti 
v polygrafii? Na čo treba myslieť už dnes? Čo môže 
byť pre polygrafiu a ľudí v nej pôsobiacich najväčšou 
hrozbou a naopak najväčšou príležitosťou? 

Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje tlač, je celková 
ekonomika, ale aj počas ťažkých časov sme videli rásť 
mnoho spoločností, ktoré investovali do ľudí, vzdelávania 
a technológií. Cena bude vždy faktorom, a to je dôvod, prečo 
Koenig & Bauer vždy hľadá spôsoby, ktoré umožnia našim 
zákazníkom  zefektívniť podnikanie a zároveň rozšíriť svoje 
produktové portfólio. Sme hrdí na predaj tlačových strojov 
so všetkými procesmi, ktoré dokážu robiť množstvo aplikácií 
koncového spracovania. Kľúčovým faktorom pre budúcnosť 
bude získať novú generáciu talentov pre tlačiarenský 
priemysel, pretože je celosvetový nedostatok mladých ľudí, 
ktorých naše odvetvie priťahuje. Tu zohráva tiež dôležitú 
úlohu učňovský program Koenig & Bauer.

Mimochodom, bol to práve Koenig & Bauer, kto vynašiel 
duálne učňovské vzdelávanie. Naša vlastná odborná škola 
oslavuje svoje 150. výročie tento rok a je to najstarší odbor 
na svete. 

Najväčšou hrozbou pre tlačiarenský priemysel sú 
pravdepodobne náklady na suroviny, ktoré idú na výrobu 
papiera, plastov, kovov, atramentov atď., avšak v blízkej 
budúcnosti nevidíme žiadne masívne posuny. Naše štúdie 
ukázali, že tlač je známa ako autoritatívna, prenosná, 
hmatateľná a má schopnosť zachytiť spotrebiteľa viac než 
akékoľvek iné médiá. Tlač je vnímaná dotykom a žiadna 
iná komunikačná metóda neponúka túto vzácnu vlastnosť. 
Najväčšou príležitosťou pre tlač je rozšíriť našu kreativitu 
s každým vyrobeným produktom aj s ohľadom na nové 
oblasti, ktoré neboli plne využité.

Čo by ste z pohľadu riaditeľky marketingu uviedli ako 
najväčšiu devízu značky spoločnosti Koenig & Bauer 
vo vzťahu k zákazníkom a partnerom? 

Priekopnícky duch a vášeň pre tlačové inžinierstvo sú 
zakotvené v DNA našej spoločnosti. Pred približne 200 
rokmi položili Friedrich Koenig a Andreas Bauer základy 
pre celý tlačový priemysel. To z nás robí tlačových expertov 
s najdlhšou tradíciou a skúsenosťami. Naše inovácie definujú 
štandardy v priemysle. Máme približne 4 800 patentov 
alebo patentových prihlášok na približne 1 500 vynálezov. 
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A preto sme schopní ponúknuť riešenia prémiovej kvality 
prispôsobené potrebám našich zákazníkov. Koenig & Bauer 
sa tiež viac zameriava na Internet vecí (Internet of Things) 
a proaktívne ponuky služieb na základe analýzy údajov 
o strojoch a výrobných údajoch špecifických pre zákazníkov. 
Týmto spôsobom zvyšujeme konkurenčnú výhodu našich 
zákazníkov.

Ako často máte, vzhľadom na svoju vrcholovú, 
manažérsku pozíciu a povinnosti, príležitosť stretávať 
zákazníkov značky K & B priamo? Je to predsa veľmi 
dôležité pre nastavenie správnej podpory značky, jej 
komunikácie a celkovej stratégie napredovania, resp. pre 
rozhodovanie sa o koncepčných záležitostiach. Odkiaľ 
čerpáte informácie a spätné väzby o spokojnosti, resp. 
námietkach? 

Aby som bola úprimná, nemala som dosť času na návštevy 
zákazníkov. Samozrejme, že je dôležité získať z prvej ruky 
požiadavky našich zákazníkov, ale som „na palube“ iba sedem 
mesiacov. Momentálne mám iné priority, ako je napríklad 
zavedenie novej značky na celom svete, vytvorenie stratégie 
sociálnych médií a aktivity k výročiu našej odbornej školy. 
Sme tiež uprostred našich príprav na drupu 2020. Avšak 
udržiavam úzky kontakt s mojimi kolegami z marketingu 
a komunikácie v divíziách spoločnosti, ktorí sú blízko 
k produktom a zákazníkom. Takže už mám dobrý prehľad.

Vaša spoločnosť prešla pred pár mesiacmi 
rebrandingom. Z KBA sa stalo Koenig & Bauer 
a vizuálne prevedenie loga taktiež prešlo značnou 
úpravou. Prečo sa spoločnosť Koenig & Bauer rozhodla 
pre tento krok a čo od neho očakáva? Aké sú reakcie 
zamestnancov a zákazníkov na túto zmenu? 

Spätná väzba bola pozitívna. Získali sme aj niekoľko 
ocenení, ako je napríklad nemecká cena German Brand Award. 
Spoločnosť Koenig & Bauer AG má 33 dcérskych spoločností. 
Všetky mali rozdielne trhové prístupy, ktoré predstavovali 
výzvy na opätovné uvedenie značky, ako aj na našich 
zákazníkov a zamestnancov. Imidž značky Koenig & Bauer 

nebol jasne rozpoznateľný. Na druhej 
strane „spoločná (korporátna) značka“, 
ktorá spája hodnoty a odborné znalosti 
všetkých jednotiek, teraz poskytuje 
orientáciu a dodáva prísľub značky 
v mene všetkých jednotiek: Koenig 
& Bauer spája to, čo pomáha našim 
zákazníkom byť úspešnými.

Blíži sa leto, čas dovoleniek 
a oddychu. Ako najradšej 
oddychujete? 

V každom prípade  dovolenka 
nesmie byť monotónna. Ležanie na 
pláži počas dvoch týždňov by bolo pre 
mňa utrpenie. Potrebujem rozmanitosť 
a milujem skúmanie mesta alebo regiónu.

Ľudia majú rôzne záujmy a záľuby 
a nemôžu žiť len prácou. Dovolenka 
je dovolenka a oddych, ale možno 

máte aj nejaké záľuby, pri ktorých relaxujete a neviažu 
sa len na dovolenku. Fandíte napríklad nejakému 
športu, akú hudbu rada počúvate,...

S manželom sme nedávno znovu objavili cyklistiku. 
Šport, príroda a posedenie vonku pri pive alebo pri drinku 
sú príjemné. Mám rada výlety do miest a moderné umenie. 
Preto je návšteva múzea súčasťou každej dovolenky.
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Za rozhovor poďakoval Marian Hains


