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V roku 1998 zakúpila spoločnosť Aluprint z Vrútok prvý 
tlačiarenský stroj s cieľom tlačiť a finalizovať etikety určené 
prevažne pre pivovarnícky priemysel. Do dnešných dní sa 
vypracovala na firmu európskych rozmerov, ktorej najväčšími 
zákazníkmi sú firmy a značky ako Coca-Cola (Coca-Cola Zero, 
Sprite, Fanta, Bonaqua), PepsiCo (Pepsi Max, Pepsi Twist, 7up, 
Mirinda, Toma Natura), Kofola (Kofola, 
Rajec, Vinea, Top Topic, Freeway), ASAHI 
- bývalý SAB Miller (Veľkopopovický 
Kozel, Šariš, Smädný Mních, Topvar), 
Molson Coors (Staropramen, Rákoczi 
beer, Ožujsko, Löwenbrau), Karlovarské 
minerálne vody (Mattoni, Meggle Group 
– Rajo (Acidko, Probia ) - Meggle Osijek, 
Meggle Bihač, Zvolenská mliekareň, 
Hamé, Slovenské pramene a žriedla (Fatra 
či Budiš) a mnoho ďalších. 

Pred pár rokmi si jedna z menej 
tradičných zákaziek priam vyžiadala 
zakúpenie digitálneho tlačového stroja 
HP Indigo WS6600. 

O akú zákazku išlo a akú pridanú 
hodnotu prináša toto zariadenie 
tlačiarni dodnes, sme sa rozprávali 
s marketingovou manažérkou  
Aluprint, s.r.o., Vandou Stieglerovou.

Ako sa zo spoločnosti spred 20 
rokov stala nadnárodne pôsobiaca 
firma, ktorá v rámci Slovenska pokrýva najväčšie objemy 
zákaziek v segmente PET-ových fliaš a papierových etikiet?

Začiatky spoločnosti Aluprint sú spojené s tlačou 
a finalizáciou etikiet tlačených na biely a metalizovaný papier, 
určených zväčša pre pivovarnícky priemysel a minerálne 
vody. Postupom času a príchodom nadnárodných spoločností 
na slovenský trh sa začali dostávať do popredia plastové 
fľaše, v čom sme videli veľký potenciál. Ďalšie uplatnenie 
tak firma Aluprint našla v celoobvodových plastových 
etiketách, kvôli čomu 
v roku 2001 investovala 
do kúpy rolových tlačových 
zariadení schopných tlačiť 
plastové materiály. Odvtedy 
profilácia firmy začala 
smerovať viac k nealko 
sektoru a neskôr, keď si 
pivovarnícke spoločnosti 
začali raziť trend plnenia 
piva do plastových fliaš, 
i do alko sektoru. Za tento 
krok pivovarníkov sme boli 
skutočne vďační, nakoľko 
nástup hliníkových 
obalov potlačil dopyt 
po sklenených fľašiach 
a nám tak ukrojil značnú časť produkcie. 

Zameraním firmy sa stali výhradne etikety a obaly a náš 
strojový park UV ofsetových a UV flexo technológií doplnila 
v roku 2014 aj digitálna technológia. V tom istom roku prišla 

požiadavka od nášho najväčšieho zákazníka, firmy Coca-Cola, 
na tlač personalizovaných etikiet. Sme veľmi radi, že naša 
spoločnosť bola tá, ktorá stála pri produkcii Coca-Cola etikiet 
s rôznymi krstnými menami, na ktoré si zrejme spomenie 
i každý z čitateľov. 

Dlhoročná, takmer 12-ročná spolupráca s týmto 
 naším najväčším odberateľom, nás primäla ku 
kúpe našej prvej digitálnej technológie HP Indigo 
od DataLine Technology, čím sme vyhoveli 
nielen požiadavke Coca-Cola, ale s nástupom 
väčšej personalizácie, aj požiadavkám trhu. O rok 
neskôr sme už realizovali ďalšie zákazky spojené 
so súťažami na etiketách. Preto nemôžem tvrdiť, 
že táto technológia bola zakúpená výhradne len 
pre jedného zákazníka. Otvoril sa tak priestor 
pre oveľa väčšiu variabilitu a kreativitu nielen 
pre naše portfólio, ale aj pre tvorcov etikiet našich 
odberateľov. Etiketový priemysel dostal šancu 
komunikovať so zákazníkmi úplne odlišným 
spôsobom, na aký boli doteraz zvyknutí. 

Okrem tejto technológie disponujeme 
i finalizačným zariadením DIGICON 3, vďaka 
ktorému dokážeme obaly a etikety zušľachťovať 
metódami ako sú laminácia, slepotlač, zlatorazba, 
parciálny lak, výsek, rotačný výsek a sieťotlač. 
Spojenie týchto dvoch technológií nám otvorilo 
možnosť preniknúť do sféry samolepiacich etikiet 
najmä vo vinárskom sektore, liehovarníctve 

a oblasti drogérie, kde je potrebné použiť väčšiu mieru 
zušľachtenia ako pri bežných etiketách.

Zaznamenali ste po kúpe tohto zariadenia väčší dopyt 
po personalizovaných etiketách? Chceli sa viaceré 
spoločnosti pridať do skupiny producentov s unikátnymi 
obalmi produktov? 

Slovenský trh neustále trpí prevládaním názoru, že čo je 
nové a iné, musí byť i veľmi drahé. Opak je však pravdou. 

Práve na týchto zariadeniach 
vychádza tlač menších 
zákaziek ekonomicky veľmi 
dobre a svojich zákazníkov 
tak ničím nelimituje. 
Aktuálne najväčší slovenský 
zákazník, ktorý túto 
technológiu u nás využíva, 
je spoločnosť Slovenské 
pramene a žriedla, a.s., 
pre ktorú každoročne 
tlačíme etikety so súťažným 
alfanumerickým kódom 
z vnútornej strany. Okrem 
toho spoločnosť prišla 
s novou festivalovou 
edíciou, taktiež tlačenou 

na digitálnej technológii. Takisto 
nás mnoho firiem oslovuje v súvislosti s koncom roka, kedy 
chcú prostredníctvom personalizovaných sleevov na fľaše 
poďakovať svojim partnerom za spoluprácu.  
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Týmto spôsobom sme realizovali už niekoľko zákaziek 
a práve v takýchto prípadoch nachádza digitálna technológia 
svoje uplatnenie. 

Snažíme sa učiť svojich potenciálnych, ale aj aktuálnych 
zákazníkov, aké sú výhody digitálnej tlače a ukazovať im 
cestu, akou prekročiť svoje skostnatené štruktúry. A dovolím 
si tvrdiť, že ešte máme pred sebou dlhú cestu presviedčania 
a prezentovania nie drahšieho, ale jednoduchšieho, 
originálnejšieho a modernejšieho prístupu k prezentácii 
produktov. Druhá strana mince je ale taká, že ak sa niekto 
predsa len rozhodne pre personalizovaný obal, neuvedomí si, 
aké množstvo prípravných prác musí odviesť. Niektorí prídu 
a chcú mať kampaň hotovú za 2 týždne a následne zistia, 

že nemajú pripravené vstupné dáta, bez ktorých sa v tlačiarni 
nedokážeme pohnúť. Toto je v súčasnosti najväčšie úskalie 
realizácií na slovenskom trhu. 

Ako ste už spomenuli, medzi vašich zákazníkov patria 
najväčšie slovenské spoločnosti pôsobiace v nealko, 
či pivnom sektore, ale aj veľká česká konzerváreň, 
či výrobcovia čistiacich prípravkov. Ste zameraní skôr 
na väčších a stabilných klientov, alebo dokážete pokryť 
dopyt i zo strany menších zákazníkov a teda menších 
zákaziek? 

Snažíme sa dostať do povedomia zákazníkov bez ohľadu  
na ich veľkosť. Je pravda, že v súčasnosti máme stabilnú 
klientelu zhruba 150 zákazníkov, ktorí pôsobia nadnárodne 
i lokálne. Preto si dovolím tvrdiť, že nie sme zameraní 
výhradne na veľkokapacitné zákazky, ale sme tu i pre 
producentov, ktorí potrebujú tlačiť v malých nákladoch. 
Vďaka digitálnej technológii sme schopní natlačiť etikety 
od pár kusov za dostupnú cenu aj napriek tomu, že mnohí 

ešte stále neveria dostupnosti cien pri nízkych objemoch. 
Práve malé zákazky sú rentabilnejšie realizovateľné vo variante 
digitálnej tlače ako na konvenčnej technológii, kde by bol tak 
nízky objem enormne drahý. 

Je z vášho pohľadu súčasný trh orientovaný dopytovo 
alebo ponukovo?

To je ťažké jednostranne zhodnotiť a tak, ako nie je nič 
čiernobiele, ani nový kontakt bez našej aktívnej účasti 
nepríde sám od seba. Väčšinou prichádzajú noví klienti 
na odporúčania tých stabilných, čo znamená, že z našej 
strany musela byť odvedená perfektná robota. Príchod 
nových zákazníkov je teda vo veľkej miere dosiahnutý našou 

iniciatívou, kreativitou a v neposlednom rade kvalitou. 
Snažíme sa zúčastňovať rôznych podujatí, workshopov 

a seminárov, kde prezentujeme naše technológie a výrobky 
s cieľom dostať sa do povedomia zákazníkov ako dostupná 
možnosť pre realizáciu ich nápadov. Takisto máme 
vybudované obchodno-marketingové oddelenie, kde či už 
obchodníci, alebo marketingoví pracovníci podnikajú nové 
akvizície. Žijeme dobu, kedy neexistuje dopyt bez dobrej 
ponuky, a preto je prvým krokom k úspechu vedieť, čo 
zákazníci potrebujú a byť videní, keď nás potrebujú. A konať 
rýchlejšie ako konkurencia. 

Produkcia tradičných polygrafických produktov 
ustupuje v súčasnosti do úzadia a je nahrádzaná 
digitálnymi technológiami. Segment obalov, ako jeden 
z mála v polygrafickom odvetví, zažíva svoj rozmach. 
Zaznamenávate i vy väčší dopyt po vašich produktoch? 

Určite áno. Obalovému priemyslu aktuálne napomáha 
i vývoj vo svete a legislatíva, ktorá sprísňuje kritériá spojené 
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s balením potravín a nápojov. Rovnako stúpajú i požiadavky 
na prezentáciu, vysoká miera konkurencie a tým stupňujúca 
sa túžba výrobcov odlíšiť sa. Produktov je na pultoch 
predajní enormné množstvo a obal je prvý vnem, ktorý môže 
zákazníka prilákať ku kúpe. Pre nás je práve tento trend 
dobrým signálom. Aktuálne sa chceme hlbšie dostať do už 
spomínaného segmentu samolepiacich etikiet s pridanou 
hodnotou, určených pre vinársky priemysel. Zušľachťovanie 
je pre nás stále menej známa oblasť ako tlač celoobvodových 
etikiet a zmrštiteľných rukávov, a preto sa chceme 
v budúcnosti začať viac venovať i tomuto segmentu, v ktorom 
vidíme taktiež obrovský potenciál. 

Aluprint pôsobí na trhu už 25 rokov. Čo je podľa vás 
najdôležitejším faktorom zotrvania a napredovania 
na trhu pri konkurenčnom boji? 

Neustála inovácia, stabilná kvalita a flexibilita. Pravidelne 
obnovujeme strojový park a technológie v ňom. Ďalším 
neprehliadnuteľným atribútom úspechu spoločnosti je 
situovanie Slovenska v srdci Európy, čo výraznou mierou 
prispelo k úspechu Aluprintu, najmä z hľadiska zabezpečenia 
logistiky zákazníkom v okolitých krajinách.

Okrem toho si uvedomujeme aj dôležitosť práce každého 
zamestnanca. V našom odvetví si treba uvedomiť, že obal 
predáva. Je to komunikačný nástroj producenta s konečným 
spotrebiteľom a tým, že potraviny sa ešte stále predávajú 
v kamenných predajniach, nestráca na svojej suverenite 
ako tovary, ktoré sa nakupujú cez internet. Všetci vieme, 
že marketing je súhrn vnemov, a preto by mal byť samotný 
obal pútavou a jedinečnou súčasťou produktu a motiváciou 
ku kúpe. Obal je pri potravinách nutnosť a nevyužiť jeho 
plochu na kreatívne riešenie by bol hriech. 

Tým, že Aluprint pôsobí vo sfére obalov, musí spĺňať 
legislatívne normy, nariadenia a niektoré audity, ktoré sú 
vstupným krokom k prizvaniu do tendra. Firmy, ktoré 
nemajú predpísané certifikáty sú automaticky z výberových 
konaní vylúčené, preto by som rada zdôraznila fakt, že tento 
biznis nie je výhradne o inováciách a kreatívnych prístupoch, 
ale aj o povinnostiach a zodpovednosti. To je jedna z veľmi 
výrazných konkurenčných výhod. Ak však už raz vlastníme 
všetky požadované certifikáty, je to skutočné uľahčenie 
vstupných komunikačných bariér. 

Disponujete i vy kreatívnym grafickým oddelením, 
vďaka ktorému viete pomôcť zákazníkom s realizovaním 
ich požiadaviek? Pomáhate im s dizajnovaním 
produktov?

Samozrejme, zamestnávame vlastných grafikov 
a spolupracujeme s ďalšími dvoma externe, ktorí sú na tieto 
práce pripravení, avšak spoločnosti si už zväčša razia cestu 
vlastných kreatívnych agentúr s jasnou dizajnovou líniou 
produktov. Kedysi, keď bol trh presýtený malými lokálnymi 
firmami, bolo požiadaviek na dizajn v našej réžii viac. Vďaka 
globalizácii trhu sa aktuálne táto služba stáva nevyužívanou 
a je tlačená do úzadia. 

Na druhej strane, niekedy sa nájdu i takí zákazníci, ktorí 
prídu s jasnou ideou a dizajnom a niekedy po konzultácii 
zistíme, že ich nápad je nerealizovateľný. Každá technológia 
má totiž svoje limity, ale aj tie je potrebné využívať naplno.
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Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová


