
Pred viac ako rokom pristúpila spoločnosť 
FUJIFILM k zmene obchodného modelu 
na stredoeurópskom trhu, ktorý sa dotkol hlavne 
toho slovenského. Po ukončení priameho 
zastúpenia značky svojou vlastnou organizačnou 
zložkou prevzala zastúpenie v obchodných 
aktivitách spoločnosť Arets Graphics. O dôvodoch, 
prečo sa vo FUJIFILM rozhodli pre túto známu 
slovenskú, rodinnú firmu, o novej filozofii a vízii, 
ale aj produktoch a službách pre zákazníkov 
sme sa rozprávali so Senior Vice Prezidentom 
Divízie Grafickej Komunikácie FUJIFILM Európe, 
Taku Uenom.

RIEŠENIA 
PRE TLAČIARNE 
S DOBRÝM 
POMEROM CENY 
A KVALITY

Prečo došlo k zmene obchodného 
modelu spoločnosti Fujifilm 
v strednej Európe a k zániku 
slovenskej organizačnej jednotky 
spoločnosti Fujifilm?

Koncom roka 2021 sme 
po dôkladnom vyhodnotení potenciálu 
rastu prijali v spoločnosti Fujifilm 
strategické rozhodnutie s cieľom 
zabezpečiť si rýchlejšie a efektívnejšie 
postavenie na trhu . Preto sme si 
za exkluzívneho marketingového 
a distribučného partnera pre všetky 
naše litografické tlačové produkty 
a riešenia na Slovensku vybrali 
spoločnosť Arets Graphics . Táto 
spoločnosť zároveň pôsobí ako 
distribútor nášho kľúčového tlačového 
stroja B2, ktorým je vysokorýchlostný 
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model Jet Press 750S . Spoločnosť 
Arets Graphics sme si tiež vybrali 
ako  marketingového a distribučného 
partnera pre našu veľkoformátovú 
ponuku . 

Pre partnerstvo so spoločnosťou 
Arets Graphics sme sa rozhodli 
z dôvodu, že sme cítili, že má 
na slovenskom trhu najväčší 
potenciál a najlepšie postavenie 
na poskytovanie našej širokej 
ponuky produktov – od komerčných 
riešení digitálnej tlače, tlačových 
platní a spracovateľských zariadení 
až po atramenty a veľkoformátové 
tlačiarne . Spoločnosť je spoľahlivým 
rodinným podnikom, ktorý dodáva 
vysokokvalitné overené riešenia 
a zariadenia do celého tlačového 
priemyslu .

Vývoj portfólia

Naše portfólio produktov 
digitálnej tlače sa za posledné dva 
roky dramaticky rozšírilo . V roku 
2021 sme uviedli na trh nový rad 
Acuity, náš „nový plán pre široký 
formát“, ktorý bol navrhnutý úplne 
od základov a ponúka maximálnu 
kvalitu a produktivitu, jednoduchosť 
používania a návratnosť investícií .

Medzi zariadenia v tomto rade 
patria: ploché tlačiarne Acuity 
Prime 20, Acuity Prime 30 a Acuity 
Prime L, tlačiareň Acuity Ultra R2 
s podávaním roliek, ktorá je dostupná 
v konfigurácii 3,2 m a v „super širokej“ 
konfigurácii 5 m a tlačiareň Acuity 

Ultra LED Hybrid, ktorá dokáže tlačiť 
na flexibilné a pevné podklady . Celý 
rad bol prvýkrát naživo predvedený 
na výstave FESPA 2022 – vrátane 
zariadení Acuity Prime L a Acuity Ultra 
LED Hybrid, ktoré boli takisto uvedené 
úplne prvýkrát .

Okrem toho sme zdokonalili náš 
hlavný a úspešný tlačový stroj B2, 
ktorým je Jet Press 750S . V roku 2021 
sme uviedli na trh vysokorýchlostný 
model, ktorý zahŕňa režimy vysokého 
výkonu a vysokej kvality . V režime 
vysokého výkonu dokáže technológia 
tlačiť rýchlosťou 5400 hárkov 
za hodinu, čo je 1,5-krát rýchlejšie 
ako štandardný Jet Press 750S . 
Poskytuje kvalitný a spoľahlivý 
ofset, a to všetko s nižšou spotrebou 
atramentu a nižšími nákladmi 
na hárok . V režime vysokej kvality zas 
dokáže tlačiť rýchlosťou 3600 hárkov 
za hodinu, čím poskytuje lepšiu 
a konzistentnejšiu kvalitu tlače než 
ofset . 

Pre sektor úzkej rotačnej tlače sme 
uviedli na trh nové produkty vrátane 
nového systému vytvrdzovania Activ 
LED UV, ktorý možno nainštalovať 
na nové zariadenia prostredníctvom 
konvertorov etikiet a obalov 
alebo dodatočne namontovať 
na existujúce zariadenia . Tento systém 
spája najnovšie vysokovýkonné 
a nízkoteplotné technológie 
vytvrdzovania LED UV s našimi 
odbornými znalosťami v oblasti 
atramentu a zlepšuje produkciu etikiet 
na úzkych rotačných zariadeniach . 

Rozšírenie nášho portfólia, najmä 
v sektore flexografie, znamená, 
že máme celý rad produktov a riešení 
pre oblasti trhu, s ktorými sme nikdy 
predtým nepracovali . V podstate 
ponúkame kompletné portfólio 
tlačových riešení . Hoci každý z našich 
produktových radov slúži iným 
typom tlače, všetky boli navrhnuté 
tak, aby ponúkali maximálnu kvalitu, 
všestrannosť a hodnotu vo všetkých 
oblastiach grafického trhu .

Sme schopní uspokojiť širokú 
škálu potrieb našich zákazníkov 
a samozrejme, že sa snažíme urobiť to 
čo najrýchlejšie . Preto sme sa spojili 
s poprednými predajcami v celej 
Európe . Bolo rozumné, aby sme si 
za partnera na Slovensku vybrali 
spoločnosť Arets Graphics .

Aká je vízia spoločnosti Fujifilm 
a čo očakáva od podnikania 
v našom regióne?

Zameriavame sa na rast predaja 
v celej Európe a Slovensko nie je 
výnimkou .

Vedomosti spoločnosti Arets 
Graphics o slovenskom trhu, jej 
technické znalosti a vzťahy sa 
už ukázali ako neoceniteľné pre našu 
stratégiu rastu . 

Nový rad veľkoformátových 
tlačiarní Acuity výrazne rozšíril našu 
ponuku digitálnej tlače a posilnil 
našu pozíciu na nových trhoch . To 
nám umožnilo nadviazať partnerstvo 

Acuity Prime

RAD ACUITY BOL NAVRHNUTÝ ÚPLNE OD ZÁKLADOV A PONÚKA 
MAXIMÁLNU KVALITU A PRODUKTIVITU, JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA 
A NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ.

Riešenia pre tlačiarne s dobrým pomerom ceny a kvality 11



so zákazníkmi, s ktorými by sme 
predtým nespolupracovali, a títo 
aj noví zákazníci sa pozerajú na 
Fujifilm novým spôsobom . Môžu jasne 
vidieť, ako dokážu naše produkty 
spĺňať ich potreby a požiadavky a ako 
môže strategické partnerstvo s nami 
prospieť ich podnikaniu .

Tešíme sa, že okrem zariadení Acuity 
využijú slovenskí zákazníci vo svojich 
podnikoch aj iné produkty Fujifilm 
vrátane tých, ktoré sú vyrobené 
pre sektory komerčnej a flexografickej 
tlače .

Prečo si spoločnosť Fujifilm 
vybrala za partnera pre obchodné 
zastupovanie spoločnosť Arets 
Graphics?

Arets Graphics je rovnako 
ako Fujifilm spoločnosťou s dlhou 
a silnou tradíciou na trhu s grafikou . 
Pôsobí tu od roku 1993 a rovnako 
ako v prípade spoločnosti Fujifilm 
jej skúsenosti vo svete komerčnej 
ofsetovej tlače znamenajú, že plne 
oceňuje a chápe výzvy, ktorým čelia 
poskytovatelia tlačových služieb 
– najmä v súvislosti so zvyšujúcim 
sa tempom digitálnej transformácie 
v celom odvetví . 

Spoločnosť Fujifilm oslovuje 
zákazníkov na trhu hlavne vďaka 
svojim skúsenostiam . Ponúkame 
najnovšie riešenia v oblasti technológií 
digitálnej tlače, ktoré sú podporené 
našimi rozsiahlymi znalosťami 
v odbore – od výroby a dodávky 
ofsetových platní a spotrebného 
materiálu až po výskum, vývoj 
a rozsiahle testovanie atramentov . 

Pre našich zákazníkov sme oveľa 
viac ako len dodávateľ . Sme jediným 
partnerom ponúkajúcim viaceré 
riešenia, ktoré im pomôžu čeliť výzvam 
dneška aj zajtrajška . 

V podobnom duchu má Arets 
Graphics široké trhové skúsenosti 
a odborné znalosti, ktoré dokáže 
kombinovať s bezkonkurenčnými 
vzťahmi a hlbokými znalosťami 
slovenského trhu . 

Aké sú spoločné plány a očakávania 
vyplývajúce z tejto spolupráce?

Poskytovateľom tlačových služieb 
chceme pomôcť čeliť budúcnosti 
so sebadôverou . Keďže náklady 
na energie prudko stúpajú a problémy 
dodávateľského reťazca nevykazujú 
žiadne známky zmiernenia, chápeme, 
že tlačiarne potrebujú riešenia 
s dobrým pomerom ceny a kvality, 
na ktoré sa môžu spoľahnúť . Sme 
radi, že im môžeme ponúknuť riešenia, 
ktoré im pomôžu nielen znížiť náklady, 
ale aj obmedziť plytvanie a skrátiť 
údržbu a prestoje . 

Prostredníctvom partnerstva 
so spoločnosťou Arets Graphics 
sme schopní osloviť slovenský 
trh rozsiahlou ponukou produktov 
a riešení, ktoré sú všetky navrhnuté 
na zníženie nákladov a neefektívnosti 
a zvýšenie návratnosti investícií .

Ako po roku hodnotíte spoluprácu 
so spoločnosťou ARETS 
GRAPHICS?

Sme veľmi ohromení úrovňou 
profesionality, ktorú spoločnosť Arets 
Graphics preukázala za posledných 
12 mesiacov . 

Krátko po vzniku tohto partnerstva 
bol globálny dodávateľský reťazec 
narušený, čo zažívame dodnes . 
To malo negatívny vplyv na naše 
náklady, pretože sme rovnako 
ako ostatné spoločnosti v sektore 
zaznamenali značné straty 
v dôsledku zvýšených cien energií 
a surovín . 

Táto situácia je nepochybne 
niečo, čo spoločnosť Arets Graphics 
nepredpokladala, keď sa rozhodla 
s nami spolupracovať . Tím sa však 
k situácii postavil rozvážne a k výzvam 
pristupoval a riešil ich praktickým 
a pozitívnym spôsobom . 

Ohromení sme aj prístupom 
spoločnosti Arets Graphics 
k propagácii nášho veľkoformátového 
radu Acuity na Slovensku a sme 
presvedčení, že jej predajné stratégie 
pre naše ďalšie produktové rady budú 
rovnako úspešné .

Čo by ste chceli odkázať pôvodným 
zákazníkom spoločnosti Fujifilm 
v kontexte zmeny obchodného 
modelu a zastúpenia?

Od vzniku partnerstva so 
spoločnosťou Arets Graphics sme 
si ešte viac istí, že zákazníkom 
na Slovensku dokážeme – ako 
štandardne – poskytovať vysokú 
úroveň služieb . Dôvodom je 
skutočnosť, že Arets Graphics je 
väčšou organizáciou ako organizácia 
Fujifilm Slovakia, od ktorej túto pozíciu 
prevzala, a preto je lepšie prepojená 
so slovenským trhom a lepšie mu 
rozumie .

Aké výhody prinesie táto zmena 
zákazníkom spoločností Fujifilm 
a Arets Graphics? 

Vďaka spojeniu možností 
podpory spoločnosti Arets Graphics 
a produktového portfólia spoločnosti 
Fujifilm môžu zákazníci na Slovensku 
lepšie profitovať z našich riešení než 
z riešení od iných hráčov na slovenskom 
trhu . Spoločnosť Fujifilm sa navyše 
zaviazala pomáhať zákazníkom, ktorí 
chcú prejsť z analógovej na digitálnu 
tlač a spoločnosť Arets zohráva 
pri podpore slovenských zákazníkov 
na tejto ceste dôležitú úlohu .

TLAČIAREŇ 
ACUITY ULTRA R2 
S PODÁVANÍM ROLIEK 
JE DOSTUPNÁ 
V KONFIGURÁCII 3,2 M 
A V„SUPER ŠIROKEJ“ 
KONFIGURÁCII 5 M.Acuity Ultra R2

Za rozhovor poďakoval Marian Hains
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