
TALIANSKY 
VÝROBCA PAPIEROV
Papier je všade vôkol nás a ani v čoraz 
viac digitalizovanej dobe sa bez neho 
nezaobídeme. Našťastie, pretože by to bola 
škoda! Zalistovať si v krásnej knihe, dostať 
dar v krásnej krabičke, obale alebo vkusnom 
papieri má svoj nezameniteľný šmrnc 
a navyše ide o materiál, ktorý je biologicky 
ľahko odbúrateľný. Inšpiratívnu ponuku tohto 
dobre známeho produktu nám predstaví 
obchodná manažérka spoločnosti Fedrigoni 
pre Slovensko Nikola Oravcová.
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SPOLOČNOSŤ FEDRIGONI JE 
ZNÁMA SVOJÍM POSTOJOM 
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 
A IDE PRÍKLADOM 
AJ INÝM PAPIERENSKÝM  
SPOLOČNOSTIAM. AKÁ JE JEJ 
STRATÉGIA?

Fedrigoni vyrába papiere vo svojej 
hlavnej papierni vo Verone už od roku 
1888. Vyrába ich vyše 3000 a všetky 
sú FSC® – certifikované (C010475). 
Suroviny na výrobu pochádzajú 
z obnoviteľného a kontrolovaného  
lesného hospodárstva a aj samotný 
výrobný  proces sa Fedrigoni, ako 
najväčší výrobca papiera v Taliansku, 
snaží zlepšovať zodpovedne 
s ohľadom na životné prostredie. 
Ako jeden z prvých výrobcov papiera 
v Európe preto povýšil ochranu 
životného prostredia na nástroj svojho 
strategického riadenia. Investície do 
tejto oblasti majú rovnakú hodnotu ako 
investície do inovácií produktov a do 
správy.

AKO SA PODARILO SPOLOČNOSTI 
PRESADIŤ NA MEDZINÁRODNOM 
TRHU A KDE SIAHAJÚ JEJ 
KORENE?

Príbeh papierov Fedrigoni začína 
v roku 1717, kedy s výrobou papiera 
začal Giuseppe Fedrigoni. Skúsenosti 
a tradícia výroby vo Fedrigoni Group 
však siahajú  až do roku 1262, keď 
sa začala výroba v papierni Fabriano. 
Tá je spolu so spoločnosťami 
Arconvert a Manter zameranými 
na samolepiace a etiketové papiere 
a Fabriano Securities, ktorý vyrába 
ceninové papiere napríklad pre Euro 
bankovky, je súčasťou Fedrigoni 
Group. Papiere pod značkou Fedrigoni 
Group sa vyrábajú v 16 papierňach 
(10 v Taliansku, 2 v Španielsku, 
2 v Brazílii a 2 v U.S.A.) so zastúpením 
v 80 krajinách sveta. 

SPOLOČNOSŤ JE ZNÁMA SVOJÍM 
PORTFÓLIOM KREATÍVNYCH 
PAPIEROV. ČO TVORÍ JEJ ŠKÁLU?

Škála Fedrigoni papierov má viac 
ako 3 000 štandardných položiek. 
Ak niekto potrebuje originálny papier, 
ponúka Fedrigoni ako výrobca 
aj neštandardnú výrobu. Viac ako 
50 % výroby tvorí papier na mieru 
podľa zadania klientov. V ponuke 
je vyše 30 rôznorodých kolekcií, 
ktoré ponúkajú pestré možnosti 

využitia pre takmer všetky techniky 
potlače. Hlavné zameranie je pre 
ofset, ale aj digitálnu tlač so suchým 
tonerom a digitálnu tlač HP Indigo, 
razby, letterpress a ďalšie špeciálne 
či umelecké spracovania. Mnohé 
z kolekcií majú v ponuke aj obálky, 
samolepiace a etiketové papiere. 
Vybrané papiere sú dostupné už 
aj od jedného hárku s dodaním 
od dvoch do siedmich pracovných dní 
formou nákupu priamo u výrobcu cez 
miestnych predajcov Fedrigoni. 

AKO SA POZERÁ SPOLOČNOSŤ NA 
DIZAJN A ČO PRE ŇU ZNAMENÁ?

Papiere Fedrigoni sú obľúbenou 
voľbou dizajnérov pre vysokú kvalitu, 
dostupnosť papierov a ich stálu, 
širokú ponuku. Dizajn je pre Fedrigoni 
kľúčový a pravidelne komunikovaný 
na lokálnej ale aj medzinárodnej 
úrovni. Najlepšie projekty na Fedrigoni 
papieroch sa pravidelne oceňujú 
v rôznych medzinárodných súťažiach. 
Medzi priame ocenenia od Fedrigoni 
patrí Card Couture, ktorý je zameraný 
na stredoeurópsky región a projekty 
na vybraných kartónoch a prestížny 
Fedrigoni Top Award, kde sa pravidelne 
registruje vyše tisíc projektov 
od dizajnérov, agentúr a klientov 
z celého sveta. Viac o projektoch 
na Fedrigoni papieroch sa môžete 
dozvedieť v medzinárodnom magazíne 
Pulp alebo pre Slovensko a Česko 
v Magazine F, ktorý si viete bezplatne 
objednať priamo u predajcu.

AKÉ NOVINKY SI SPOLOČNOSŤ 
PRIPRAVILA PRE SVOJICH 
ZÁKAZNÍKOV  NA SLOVENSKOM 
A ČESKOM TRHU?

Fedrigoni sa už aj v Čechách 
a na Slovensku vydalo cestou 
priameho predaja, čo prináša výhody 
zákazníckeho servisu a priameho 
kontaktu s výrobou. Showroom 
pre českých zákazníkov nájdete 
v Prahe na Jungmannovej 30. Ak máte 
záujem o prezentáciu sortimentu 
a vzorkovníky, je možné kedykoľvek si 
dohodnúť termín v Bratislave. 

Ak chcete  lepšie spoznať papiere 
Fedrigoni, môžete sledovať dianie 
online cez sociálne siete Fedrigoni 
Slovensko a web fedrigoni.sk, 
a pre viac informácií kontaktovať 
Fedrigoni Slovensko na emaile 
info@fedrigoni.sk.
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AKO VNÍMATE ROZDIELY 
V SPRÁVANÍ SA ZÁKAZNÍKOV 
NA LOKÁLNOM SLOVENSKOM 
TRHU A V ZAHRANIČÍ? O ČO 
MÁ SLOVENSKÝ ZÁKAZNÍK 
ZÁUJEM V POROVNANÍ S INÝMI 
KRAJINAMI?

Papiere Fedrigoni sú globálne 
predovšetkým voľbou dizajnérov 
a značiek, ktoré pre svoje tlačové 
projekty a vizuálnu identitu hľadajú 
pridanú hodnotu. Na Slovensku 
predávame naše papiere napriamo bez 
zastúpenia veľkoobchodov od roku 
2017 a od vtedy vieme aj lepšie 
mapovať a komunikovať výsledné 
projekty. Z papierov Fedrigoni vznikajú 
hlavne knihy a katalógy, kreatívne 
printy ako pozvánky, rôzne ďakovné 
karty, vizitky, grafiky a tiež obalové 
riešenia, ako sú krabičky, tašky 
a pevné boxy. Možnosti, ktoré náš 
sortiment ponúka, sa dajú na každom 
trhu využiť iným spôsobom, čo 
ovplyvňuje lokálny dopyt. Mnohé 
svetové módne značky, hotelové 
siete alebo výrobcovia šperkov, či 
automobilov si nechávajú vyrobiť 
originálny papier, čo pri firmách 
s medzinárodným zastúpením 
významne ovplyvňuje odber určitého 

papiera v danom trhu. Všeobecne 
sa tešíme záujmu o ekológiu 
a recyklované papiere a snažíme sa 
inovovať našu ponuku týmto smerom. 

URČITE MÁTE ZA SEBOU VEĽA 
INŠPIRATÍVNYCH A KREATÍVNYCH 
PROJEKTOV. KTORÉ VÁS NAJVIAC 
OSLOVILI?

Naozaj sa úprimne teším z krásnych 
projektov, ktoré naši šikovní zákazníci 
vyrábajú. Asi je to aj preto, že spolu 
s dizajnérmi hľadáme rôzne kreatívne 
riešenia a možnosti pre dané zada-
nie, a taktiež spolu s tlačiarmi ďalej 
posúvame projekt do reálnych kontúr. 
Najlepšou galériou je asi náš instag-
ram, kde mnohé skvelé projekty stále 
dopĺňame. Za posledné roky ma tešia 
najviac asi knihy a obalové riešenia. 
Zo spoluprác by som spomenula 
publikácie z vydavateľstva Egreš, 
Čierne Diery, Slovegán, Monografia 
Viktora Freša, publikáciu Divadla An-
dreja Bagara, zápisníky od The Zurnal 
a zápisníky od Michaely Slaninkovej 
a mnohé ďalšie. Aktuálne sa veľmi te-
šíme na vydanie špeciálnej knihy AHA 
vo forme zbierky grafík s folklórnymi 
ornamentami od Tomáša Kompaníka 
a tiež novinku od Čiernych dier.

AKO SPOLOČNOSŤ ZVLÁDA 
NEŠTANDARDNÉ PODMIENKY 
NA TRHU V TOMTO NEĽAHKOM 
ROKU A AKO TENTO ROK 
Z POHĽADU BIZNISU HODNOTÍTE?

Fedrigoni ako výrobca papierov 
a kartónov dodáva materiály 
pre rôzne obaly pre kozmetiku, 
farmaceutické spoločnosti alebo 
výrobcov techniky, automobilov, či 
potravín. Tieto materiály boli potrebné 
aj počas najkritickejšieho obdobia. 
Naša produkcia a dodávky neboli 
obmedzené a celý sortiment tak 
bol dostupný. Prvá vlna priniesla 
najvýraznejšie spomalenie, kedy 
mnohé projekty boli prehodnotené 
alebo odložené. Na našom trhu rok 
2020 určite spomalil stúpajúci nárast 
prevažne zákazkovej a kreatívnej 
tlače, vypadol celý segment 
tlačovín na eventy a festivaly, čo sa, 
samozrejme, odrazilo na predaji. 
Pri publikáciách je často vopred 
rozvrhnutý tlačový plán, ktorý 
udržiava chod výroby. Hodnotiac 
podľa predajnosti na Slovensku 
sa ľudia prispôsobujú aktuálnej 
situácii a už v lete sme zaznamenali 
znova stúpajúcu tendenciu predaja, 
vďaka čomu výsledne v číslach 
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zaznamenávame aj pre tento rok síce 
spomalený ale stále nárast oproti 
minulému roku.

ČO VÁS FASCINUJE  
NA VAŠEJ PRÁCI?

Keď sa prechádzam 
po kníhkupectvách, vidím tam čoraz 
viac publikácií na papieroch Fedrigoni. 
Nejde ani tak o to, že ich je stále viac, 
ale že sú často v TOP ponuke a hlavne 
patria medzi tie najkrajšie knihy 
na poličke, a to ma naozaj veľmi teší. 
Spolupráca s ľuďmi, ktorí sa snažia 
dotiahnuť svoju prácu do dokonalosti, 
je inšpiratívna, či už sa jedná o dizajn, 
tlač a ďalšie zušľachťovanie alebo 
o samotný produkt. Pre našich klientov 
na Slovensku som vo Fedrigoni 
od roku 2015. Mojou najväčšou 
motiváciou sú všetky kreatívne 
a kvalitné projekty, ktorých môžeme 
byť súčasťou. Aj preto, že ich je 
už tak mnoho, museli sme sa o ne 
podeliť so svetom a začali sme 
vydávať spolu s Fedrigoni Czech 
Republic Magazine F, kde chceme 
ďalej prezentovať prácu s papiermi 
Fedrigoni.
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Tri kompletné 
zväzky 
vzorkovníkov 
predstavujú 
všetky biele 
prírodné papiere, 
všetky farebné 
nenatierané 
papiere a všetky 
natierané biele, 
farebné, perleťové 
alebo metalické 
papiere, ktoré 
Fedrigoni vyrába.
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S touto myšlienkou sa stretnete 
aj pri novom vzorkovníku Paper 
Box, ktorého čistý dizajn v sebe 
ukrýva zoradený obrovský sortiment 
Fedrigoni. Minimalistickú formu 
navrhlo londýnske štúdio Graphic 
Thought Facility. Na jednej strane ide 
o funkčný pracovný nástroj, ktorý chce 
vo svojom regáli mať každý dizajnér, 
tlačiar a kreatívec. Na druhej strane 
je Paper Box dizajnový objekt, ťažká 
čierna dizajnová ikona pripravená pre 
štýlovú fotografiu. 

Vzorkovník je navrhnutý čo 
najjednoduchšie a pritom čo 
najkomplexnejšie. Obal v tvare knihy 
obsahuje tri zväzky s uceleným 
sortimentom Fedrigoni papierov. 
Tri kompletné zväzky vzorkovníkov 
s matným čiernym prebalom 
predstavujú všetky biele prírodné 
papiere, všetky farebné nenatierané 
papiere a všetky natierané biele, 
farebné, perleťové alebo metalické 
papiere, ktoré Fedrigoni vyrába 
vo svojich talianskych papierňach.

Paper Box je najjednoduchší, ako 
len môže byť, ale nie je jednoduchý! 

Pre grafické štúdio GTF založené 
v roku 1990, ktoré zhotovovalo Paper 
Box, je úplne jasné, ako má vyzerať 
perfektný vzorkovník papiera a práca s 
ním. Paper Box je len jedným z prvých 
vzorkovníkov, ktoré vzniknú pod 
vedením tímu zloženého z riaditeľa 
Paula Nealea, Andyho Stevensa 
a Huwa Morgana. 

Najviac času im pri vytváraní 
Paper Boxu zabralo kategorizovanie 
rozsiahleho sortimentu v exceli 
a vyhotovenie prototypu, ktorý im 
ukázal, či cesta, ktorou sa vybrali, 
bude skutočne fungovať. Obal 
vzorkovníka pozostáva z čierneho 
kartónu a polepového papiera so 
vzorom tkaného plátna v čiernej farbe 
Imitlin Fiandra Nero 125 g/m2. Neale 
a Stevens sú už dlhý čas nadšení 
používatelia Imitlinu, nakoľko ide 
o skvelý krycí materiál s odolnou 
štruktúrou, ktorý je na trhu už vyše 
päťdesiat rokov. V spolupráci 

s Kristianom Adrewsom zo štúdia AKA 
vytvorili na prezentáciu vzorkovníka 
Paper Box krátke animované 
video plné novej energie, ktorú má 
príchod tejto kolekcie predstavovať. 
25-sekundové video v sprievode 
skladby od zvukového dizajnéra 
Dava Papeho podčiarkuje silu úderu 
digitálneho marketingu prezentujúceho 
hmatateľný analógový produkt.

Fedrigoni dodáva papiere 
do vyše osemdesiatich krajín sveta, 
preto bol vzorkovník navrhnutý 
pre profesionálov pracujúcich 
s papierom kdekoľvek na svete. 
V  podobnom duchu dizajnéri GTF 
štúdia vytvorili nový vzorkovník 
pre kolekciu Sirio Color, kde je 
ústredným motívom rebrík v stovkách 
farebných a tlačových prevedení. 

Zistite viac o Paper Box na webe: 
www.fedrigoni.sk/paperbox

Navrhlo londýnske Štúdio Graphic 
Thought Facility
Fotografie Paper Box: Angela Moore

“ Všetko by malo byť čo najjednoduchšie, ale nie jednoduché.”
Albert Einstein 

Aktuálna novinka 
z dielne Fedrigoni

PAPER BOX
Všetko, čo potrebujete 
k zrealizovaniu vašej vízie, 
nájdete v jednom vzorkovníku 
— vo Fedrigoni Paper Box. 
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