
Slovenská a česká polygrafická špička, predstavitelia 
výrobných, dodávateľských spoločností i zadávateľov 
tlače sa po nútenej pandemickej „pauze“ stretli v dňoch 
6. – 7. októbra 2022 v trnavskom hoteli Holiday Inn. 
Napriek miernym obavám sa však v konferenčnej 
sále stretlo viac ako 120 manažérov a predstaviteľov 
podnikov, ktorých spája jediné slovo – POLYGRAFIA.
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Štatistické ukazovatele boli vždy 
považované za nudné a suchopárne . 
Avšak štatistické ukazovatele, ktoré 
definujú odvetvie polygrafie za ostatné 
roky už dokážu byť zaujímavejšie . O to 
viac, keď vieme z nich predikovať vývoj 
odvetvia a to, čo môžeme od budúcnosti 
aspoň zhruba očakávať . A taktiež, čo môžu 

robiť podnikatelia, aby dokázali eliminovať 
dopady neľahkých časov . Prednáška 
od Petra Blublu prenikla do hĺbky 
slovenskej polygrafie nielen z hľadiska 
prehľadu o veľkosti polygrafických firiem,  
zamestnanosti, ale aj vývoja miezd 
a zvyšovania cien vstupov .

Peter Blubla – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku
SLOVENSKÁ POLYGRAFIA VO FAKTOCH A POHYBE

„POLYGRAFIA V POHYBE“

pracovné povinnosti odopreli celý 
konferenčný program? Nie je to 
problém . Naskenujte QR kód uvedený 
pri každej z anotácií a pozrite si video 
z prednášky .

organizátor, vydavateľstvo VELDAN, 
rozhodol uviesť podtitul podujatia: 
„Doba sa mení . Menia sa aj tlačiari 
a ich myslenie?“ A že ste nestihli 
niektoré z prednášok, alebo vám 

Okrem neho ich spojila aj táto 
neľahká doba, v ktorej nie je 
jednoduché udržiavať biznis stále 
živý, produktívny a v neposlednom 
rade rentabilný . Práve preto sa 
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Každý ekonomický cyklus má svoj strop 
i svoje dno . Medzi týmito dvoma bodmi je 
vždy obdobie, kedy ľudia pociťujú zmenu 
viac či menej extrémne . Dnes pociťujeme, 
že sa nachádzame práve na dne toho 
súčasného cyklu . Sme však naozaj  
na tomto pomyselnom dne? Ak áno, je 
to znamenie, že od dna smeruje už iba 
jedna cesta, a to je cesta nahor . Po Covide 
nikoho nenapadlo, že príde útok Ruska 

na Ukrajinu, z čoho vyplýva, že nikdy 
nevieme, kedy, ako a čo bude príčinou kríz 
a aký bude ich dosah . Jeden fakt však je, 
že rôzne druhy kríz „čistia stôl“ rovnako 
tak, ako sa čistí príroda . V duchu tejto 
prednášky a toho, ako netreba za každú 
cenu ľutovať dobu, v ktorej sa momentálne 
aj teraz nachádzame, či prepadať beznádeji 
porozprával vo svojom vystúpení Peter 
Spiesz . 

Peter Spiesz – konateľ Böttcher Slovenská republika
EKONOMICKÉ CYKLY – NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ 
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je 
nový program financovania EÚ zameraný 
na prinášanie digitálnych technológií 
podnikom, občanom a orgánom verejnej 
správy . Je to program, ktorý má byť cestou 
k dosiahnutiu digitalizácie priemyslu 
s plánovaným rozpočtom 7,5 miliardy eur . 
Prináša strategické financovanie v rôznych 
oblastiach ako umelá inteligencia, 
kybernetická bezpečnosť či super 
počítače a využívanie týchto nástrojov 
v celom hospodárstve, ako aj jednotlivých 

odvetviach . Európske centrum digitálnych 
inovácií (EDIH) má pomôcť spoločnostiam 
reagovať na digitálne výzvy a stať sa 
konkurencieschopnejšími . Na Slovensku 
existuje niekoľko členov EDIH, ktoré 
môžu spoločnosti v prípade záujmu 
kontaktovať . Kto sú títo členovia, ako ich 
kontaktovať a dokážu vôbec zodpovedať 
na otázky, ktoré zákazníci kladú a následne 
pomôcť? Porozprával jeden z členov EDIH 
Artur Bobovnický . 

Artur Bobovnický – riaditeľ medzinárodných vzťahov SIEA 
DIGITALIZÁCIA PRIEMYSLU A ČO PONÚKA PROGRAM DIGITÁLNA EURÓPA 
PROSTREDNÍCTVOM SIETE ECDI (EDIH)

Personálne zdroje sa zdajú byť 
v súčasnosti veľmi malé . Je tomu 
naozaj tak? A čo je najväčším lákadlom 
pre potenciálnych zamestnancov? Čo by 
mali firmy robiť, aby prilákali takých 
zamestnancov, ktorých potrebujú? 
Prekvapením môže byť, že zo štatistík 
vyplýva, že vysoká mzda nie je 
jediným lákadlom pri hľadaní si práce . 

V súčasnosti ľudia pozerajú aj na dobré 
meno spoločnosti, jej filozofiu, ponúkané 
benefity či kariérny rast . Ako sa v tejto 
spleti požiadaviek vyznať, ako budovať 
HR branding, ako ponúknuť uchádzačom 
ideálnu pracovnú pozíciu a zároveň 
tým získať lojálneho zamestnanca? 
Poradil zakladateľ portálu pracuj .sk 
Jozef Gašparík .

Jozef Gašparík – marketingový a PR manažér portálu Pracuj .sk
PERSONÁLNE DOPADY, VYNÚTENÉ AJ NEVYNÚTENÉ ZMENY V PRIEMYSLE 
VŠEOBECNE, V POLYGRAFII A VPLYV INOVÁCIÍ NA ĎALŠIE ZMENY

V každej rozprávke existuje dobrý a zlý 
hrdina, zápletka, a, samozrejme, šťastný, 
rozprávkový koniec . Je to tak aj v prípade 
produkcie papiera? Momentálnu situáciu 
na trhu s papierom priblížili predstavitelia 
spoločnosti MONDI a predstavili svoje 
ambície v spôsobe „vykorčuľovania“ 
zo súčasnej náročnej trhovej situácie . Tá 
je síce náročná a nedostatok dreva núti 
spoločnosť robiť nepopulárne rozhodnutia, 
a to premietať zvyšovanie nákladov do cien . 

Spoločnosť MONDI sa napriek turbulentnej 
dobe snaží prispôsobiť svoje aktivity 
okoliu koncentrovaným a zodpovedným 
prístupom . Súčasnosť ukazuje, že papier 
je aktuálne zrejme skutočne nad zlato . 
Keď je však táto prognóza rozprávková, 
prečo by aj táto situácia nemohla mať 
šťastný koniec? Zaujímavá prednáška 
a ešte zaujímavejšia diskusia nasledujúca 
bezprostredne po nej .

Matjaž Gorjup – výkonný riaditeľ MONDI SCP, a . s .
Ľuboš Uhliar – manažér centra služieb zákazníkom MONDI SCP, a .s .
PAPIER NAD ZLATO – MÁM ŤA RÁD AKO PAPIER
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DRUHÝ KONFERENČNÝ BLOK „ZÁKAZNÍK V POHYBE A NA PRÍJME“

Obaly sú v súčasnosti jedným z hlavných 
produktov polygrafického trhu, sú všade 
okolo nás . Ich potreba je nevyhnutná, 
požiadavky na ne sú čím ďalej, tým 
vyššie a vývoj použitých materiálov 
neutícha . Potravinársky segment je zrejme 
najsilnejším užívateľom obalov na svete 
vôbec . Je to jeden veľký zákazník, ktorého 
požiadavky zrejme nikdy neutíchnu – 

pretože jesť treba a pokiaľ ľudia jesť 
neprestanú, požiadavky na trendové obaly 
sa budú neustále zvyšovať . Ako teda 
zákazník polygrafie - potravinár reaguje 
na produkty, ako reaguje na trendy a vývoj 
v polygrafickom odvetví? Porozprával 
o tom zástupca jedného z najväčších 
potravinárskych firiem, riaditeľ spoločnosti 
Dr . Oetker .

Jozef Debrecký –  generálny riaditeľ Dr . Oetker pre ČR a SR
POŽIADAVKY POTRAVINÁROV NA VÝROBU OBALOV A POLYGRAFICKÚ 
VÝROBU VO VŠEOBECNOSTI

„Môžete mať najlepší bicykel na svete, 
ale keď na ňom nebudete vedieť jazdiť, 
ďaleko nezájdete,“ týmito slovami začala 
kreatívna prednáška Petra Anderovského . 
Narážka na to, kupovať vynikajúci stroj 
bez toho, aby sme poznali jeho schopnosti 
a vedeli ho ovládať, je zbytočné . Vo vzťahu 
ku zákazníkovi je nutné vystupovať korektne 
a konkrétne . Aj ceny je nutné nastaviť 

objektívne, pričom nie je hanba nastaviť 
cenu vyššie, ak zákazník vie, čoho všetkého 
je vaša spoločnosť schopná . A ak toho 
schopná nie je, nie je hanba sa spojiť 
s inými spoločnosťami . Produkcia musí 
byť profesionálna a to je to, čo aj z malých 
polygrafov robí profesionálov . Základom 
sú dobré medziľudské vzťahy postavené 
na kvalitnej produkcii a službách .

Peter Anderovský – Pictonica, s .r .o . – grafik, dizajnér a tlačiar 
DIZAJN A POLYGRAFIA – KREATÍVNA TVORBA A TLAČ. ČO PORADIŤ 
TLAČIAROM, ABY ZVÝŠILI SVOJU ATRAKTIVITU U KREATÍVNYCH 
TVORCOV? MAJÚ VÔBEC ŠANCU?

Odpoveď na otázku od generálneho 
riaditeľa Summit Motors Bratislava 
Miroslava Tikla znie: „Veľa .“ Nie každý 
výtlačok katalógu alebo výrobok z kartónu 
či papiera v prémiovej kvalite musí 
znamenať obrovskú investíciu . Niekedy 
stačí iba správne zacielenie a kreatívny 
nápad . Spoločnosť Summit Motors 
Bratislava predáva bežné i prémiové vozidlá . 
A prémiové vozidlá sú hodné aj prémiovej 

prezentácie . Jednou z takých bol i kreatívny 
nápad na odovzdanie kľúčov od vozidla 
v personalizovanej škatuľke s prémiovým 
obsahom a darčekom . V tomto nápade sa 
stretli 3 japonské značky . O aké značky išlo 
a akú formu zážitku prinieslo spojenie firiem 
Summit Motors Slovakia, Konica Minolta 
a Antalis porozprával vo svojej prednáške 
na konferencii generálny riaditeľ Miroslav 
Tikl .

Miroslav Tikl – generálny riaditeľ Summit Motors Bratislava 
ČO MÔŽE PRINIESŤ POLYGRAFIA DO PREDAJA VOZIDIEL A AUTOMOTIVE 
BIZNISU?

Neviete niečo? Vygooglite si to . Prečo 
je on-line dôležitý pre spoločnosť? 
On-line nemá otváracie hodiny, nezáleží 
mu, či je sviatok, každý ho má dostupný, 
ak má mobil, počítač alebo tablet . 
Ale prečo by práve polygrafická firma 
mala byť on-line? A prečo by mala byť 
na prvých priečkach vo vyhľadávačoch? 
Spoločnosť Weblauncher prišla na trh 
s produktom Jellyfish, ktorý je systémom 
na nákup spätných odkazov v SR a ČR 

schopným pomôcť posunúť sa firmám 
na vyššie priečky vo vyhľadávači Google . 
V súčasnosti chce veľa ľudí riešiť on-line 
marketing a spätné odkazy, pretože vedia, 
aké dôležité je pracovať aj s virtuálnym 
priestorom . Mnohí z nich však nevedia ako . 
Návštevníci konferencie PrintProgress sa to 
vďaka prednáške zakladateľov spoločnosti 
Weblauncher dozvedeli .  

Miroslav Jacík a Karola Mihalovičová – zakladatelia a konatelia Weblauncher
AKTUÁLNE TRENDY V MARKETINGOVÝCH STRATÉGIÁCH ALEBO 
AKO MÔŽE TLAČIAREŇ VLIEZŤ ZÁKAZNÍKOM POD KOŽU?
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TRETÍ KONFERENČNÝ 
BLOK

„TLAČIARNE V POHYBE – AKO REAGOVAŤ NA ZMENY 
V MYSLENÍ A OČAKÁVANIACH ZÁKAZNÍKOV“

Ako môžu firmy spolupracovať tak, 
aby zaujali, aby predali, aby rešpektovali 
konkurenciu napriek snahe odlíšiť sa 
od ostatných? Ale čo keby firmy začali 
spolupracovať bez závisti úspešných 
riešení, ale podieľať sa na spolupráci? 
Vznikol nápad virtuálneho obchodného 
domu digitálnej tlače, čo nie je e-shop . 
Vznikajúcu platformu, ktorá bude mať 
v ponuke komunikácia, technológie, 
spotrebný materiál, konzultácie, 

proste všetko v jednom, podobne ako 
v obchodnom dome .  Ukázalo sa, 
že dodávatelia a poskytovatelia riešení 
chcú spolupracovať a organizácia 
spoločných podujatí je toho dôkazom . Či je 
táto myšlienka naivná, idealistická alebo 
reálna a funkčná, o tom porozprával Petr 
Breburda, jeden zo zakladateľov myšlienky 
virtuálneho obchodného domu digitálnej 
tlače .

Petr Breburda – riaditeľ IGEPA Group CZ
PRVÝ VIRTUÁLNY POLYGRAFICKÝ OBCHODNÝ DOM

Nepolygraficky by sa dalo povedať, 
že v súčasnosti sa tlačia knihy všelijaké . 
Polygraficky by sa dalo povedať, že sa 
tlačia knihy také, aké si žiadajú zadávatelia . 
Kniha je neustále živou, neustále chcenou 
a jej samotná výroba modernými, už 
aj digitálnymi technológiami napreduje . 
Predaj kníh zaujíma najmä vydavateľov, 
no prehľad o tom, o aké knihy naozaj 
záujem prevyšuje, predstavil Ján Račko . 
Beletria je číslo jedna a veľmi žiadaná 

je detská kniha . Má však kniha stále 
potenciál, o ktorý sa tak neustále obávame? 
Budú kníhkupectvá zívať prázdnotou 
alebo praskať vo švíkoch, ako tomu 
býva najmä v období pred Vianocami? 
Postihne aj knihu digitalizácia? Bude 
kniha fungovať o 30 – 40 rokov ako smart 
zariadenia s pridanými vlastnosťami? 
O tom porozprával predstaviteľ 
jedného z najväčších producentov kníh 
na Slovensku .

Ján Račko – generálny riaditeľ Neografia, a .s .
AKÉ KNIHY SA TLAČIA A AKÉ KNIHY SA PREDÁVAJÚ? DOKÁŽU TLAČIARI 
OVPLYVNIŤ VYDAVATEĽOV? TRENDY ZO SVETOVÝCH KNIŽNÝCH 
VEĽTRHOV.

Prednáška, ktorá v sebe prelínala 
predstavenie technológií a zároveň 
preferencie generácie, ktorá bude pre ich 
fungovanie potrebná . Generácie Y a Z 
v súčasnosti hýbu svetom a takisto sú 
významnou ponukou na trhu personálnych 
zdrojov . Čo sa však stane, keď na trh 
práce nastúpi generácia Alfa, ktorá sa 
momentálne rodí? Priemysel 4 .0 už 

pre ňu nebude dostatočný . Do čoho 
teda investovať? Do inovácií? Do ľudí? 
Do znižovania nákladov? Zrejme 
do všetkého . Ale prioritou sú a budú ľudia, 
pretože bez nich nedokáže fungovať žiaden 
z podnikov . Tieto generácie však majú 
vo svojich rukách okrem smartfónov aj našu 
budúcnosť . Od nich totiž záleží, ako bude 
vyzerať .

Martin Hejl – riaditeľ THIMM Pack‘n‘Display
OBALY NA VZOSTUPE A KTO ICH VŠAK BUDE VYRÁBAŤ – POHĽAD 
NA TRENDY A DO ZÁKULISIA PERSONÁLNEJ POLITIKY A STAROSTLIVOSTI 
O ZAMESTNANCOV VEĽKÉHO POLYGRAFICKÉHO PODNIKU.
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Produktivita spoločnosti stojí vo väčšine 
prípadov alebo z väčšej časti na ľuďoch . 
Zamestnanci pôsobiaci vo firme sú však 
prvok s veľmi náročným a opatrným 
ovládaním . Jediný spôsob, ako ich vedieť 
primäť k vyššej produktivite, je zdravá 
motivácia . Ďalšou z možností, ktorú je 
potrebné využiť pri zvyšovaní produktivity, 
je zber on-line informácií z výroby . Práve 
kombinácia týchto faktorov dokáže firme 
priniesť i jemný šok z podoby reálnych 
dát, no následne vie firmám pomôcť 

optimalizovať výrobu a všetky procesy 
v nej už v priebehu niekoľkých mesiacov . 
Jedným z programov, ktoré dokážu v tomto 
smere firmám pomôcť, je i program 
na zber dát od spoločnosti CICERO Stapro 
Group, ktorý poskytuje presný obraz 
o činnosti jednotlivých strojov . Bližšie 
o jeho možnostiach, typoch zozbieraných 
dát a reportoch z nich vychádzajúcich 
nájdete v prednáške od Michala Kourka 
a jeho zákazníkov, s ktorými sa účastníci 
konferencie spojili vďaka video mostu .

Jeden z dvoch zahraničných spíkrov 
(ak nepočítame prezentujúcich 
z bratského českého trhu), Dirk Winkler, 
predstavil účastníkom konferencie 
inovatívne zariadenia, ktoré spoločnosť 
Koenig & Bauer priniesla v ostatných 
mesiacoch na trh . Ich výhody, schopnosti 
a špecifikácie sú stelesnením toho, ako 
mať čo najrýchlejšiu, najefektívnejšiu 
výrobu a popri tom za čo najmenší 
objem spotrebovanej energie . Spájajú 

v sebe celostný prístup spoločnosti 
Koenig & Bauer postavený na štyroch 
pilieroch – výkonnosť a efektívnosť, 
zdroje a odpadové hospodárstvo, kvalita 
a kontrola a nakoniec servis . Technológie 
spoločnosti sú taktiež jedným z nástrojov, 
ktoré sú schopné presvedčiť aj mladých 
ľudí, aby vstúpili do odvetvia polygrafie 
– pretože sú jednoducho obsluhovateľné 
a moderné .

Michal Kourek – marketingový a produktový manažér CICERO Stapro Group
ON-LINE ZBER INFORMÁCIÍ Z VÝROBY A HĽADANIE KĽÚČOVÝCH 
FAKTOROV PRODUKTIVITY FIRMY.

Dirk Winkler – Director of Technology and Product Management & Marketing 
Koenig & Bauer
TRENDY V TLAČOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH? PRE AKÉ TECHNOLÓGIE, KEDY 
A PREČO SA ROZHODNÚŤ?

Zástupca výrobcu technológií a dvaja 
zákazníci z dvoch rôznych firiem, ktoré 
už dlhé roky spolupracujú . Dialóg 
vedený v trojici o tom, aké je digitálne 
zušľachtenie populárne a ako ho 
spopularizovať aj u mladšej generácie . 
Dnes sa polygrafia nachádza vo fáze, kedy 
sú digitálne technológie tak komplexne 
rozvinuté, že je možné vďaka nim vyrobiť 
dizajn, spracovať ho, potlačiť a vo finále 
aj zušľachtiť . Čiže výsledkom je kompletne 
digitálne vytvorený produkt, ako je 

napríklad etiketa . Mnoho zákazníkov však 
netuší, aké sú možnosti práve týchto 
digitálnych technológií – od zušľachtenia, 
cez výsek, čím prichádzajú o možnosti 
spraviť zo svojho produktu unikát . Kľúč 
k tomu, ako spropagovať technológie 
širokej verejnosti ukázali traja naslovovzatí 
odborníci na digitálne technológie .  

Jaroslav Vidra – riaditeľ Litograf s .r .o ., 
Lukáš Písecký – riaditeľ DIW print v diskusii 
s Tomášom Kuglerom, obchodným manažérom 
industriálnej tlače Konica Minolta
OBAL HODNÝ PRODUKTU.

ŠTVRTÝ 
KONFERENČNÝ 
BLOK

„DODÁVATELIA TLAČIARNÍ V POHYBE – AKO SA 
VYVÍJA DOPYT A PONUKA PO POLYGRAFICKÝCH 
TECHNOLÓGIÁCH, MATERIÁLOCH A SLUŽBÁCH 
POD VPLYVOM AKTUÁLNYCH ZMIEN?“
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KYOCERA je japonská spoločnosť s viac 
ako 50-ročnou históriou a s viac ako 280 
spoločnosťami patriacimi do skupiny 
KYOCERA . Jednou z jej zložiek je i Kyocera 
Document Solutions, ktorá ponúka 
optimálne tlačové riešenia pre rôzne 
obchodné výzvy . Stali sa súčasťou ponuky 
tlačových strojov a riešení na slovenskom 
a českom trhu, zriadili showroom a sú stále 
bližšie k zákazníkom na oboch trhoch . 

Atramentová produkčná tlač v hárkovej tlači 
nie je totiž síce nová záležitosť, ale získava 
silnú pozíciu medzi ofsetovou hárkovou 
tlačou a digitálnou tlačou . O jej výhodách, 
perspektíve, atraktivite pre isté skupiny 
zákazníkov a ďalších ambíciách spoločnosti 
KYOCERA porozprávali Jakub Eremiáš 
a Petr Jetel .  

Digitálne technológie nevytláčajú 
ofset, naopak, dopĺňajú ho a dokážu to 
priznať aj predstavitelia väčších firiem . 
Týmto tvrdením začala i táto prezentácia . 
Ofset i digitál dokážu slúžiť zákazníkovi 
naplno v prípade, že budú použité na 
správne zákazky . Ak na ofsete tlačíme 
100-tisíc hárkov a na digitále 10-tisíc 
hárkov, ziskovosť je 1:1 . Preto si tieto 
technológie „nemajú čo závidieť“ a právom 
môžu byť hrdé na to, že vytvárajú tlač – 

zapamätateľnú, hmatateľnú a plnú emócií . 
Roman Baloun a Igor Malý demonštrovali 
to, že digitál a ofset sa skutočne dopĺňajú 
a každá z nich má svoje plusy . Toto 
tvrdenie demonštrovali vo svojej prednáške 
aj na konkrétnom zákazníkovi, ktorý sa 
rozhodol pre prechod z jedného druhu 
technológie na druhú . 

Jakub Eremiáš – obchodný riaditeľ Kyocera
Petr Jetel – produktový manažér Kyocera
BUDÚCNOSŤ TLAČE JE V INOVÁCIÁCH A TVORÍME JU DNES – 
ATRAMENTOVÁ TLAČ JE SPÄŤ.

Roman Baloun – marketingový manažér RICOH
Igor Malý – produktový manažér RICOH
OFSET TO DIGITAL.

Téma zušľachtenia a „skrášľovania“ 
obalových materiálov a katalógov je 
neustále aktuálna a láka čím ďalej, 
tým viac firiem a zákazníkov . Jedným 
z odborníkov na zušľachtenie je i spoločnosť 
s dlhoročnou tradíciou, spoločnosť KURZ . 
Táto, kedysi zlatotepecká firma pretavila 
svoju špecializáciu na drahé kovy práve 
do segmentu zušľachtenia . A že to nie 
je hocijaké zušľachtenie, o tom svedčí 

aj použitie zlatých a strieborných fólií, ktoré 
dokážu dodať produktom punc jedinečnosti . 
Toto dodatočné riešenie ku konvenčnej 
tlači otvára nové možnosti firmám, ktoré 
chcú svoje produkty odlíšiť od ostatných 
skutočne výnimočným spôsobom . Integráciu 
možností zušľachtenia do digitálnych 
procesov, možnosti variabilného dizajnového 
obsahu a všetky možné spôsoby digitálneho 
transferu predstavila Svetlana Holečková .

Veľké zákazky sú cieľom a snom 
mnohých spoločností . Je to však 
dobrá stratégia? Nie je jednoduchšie 
sa sústrediť skôr na viac malých ako 
na jedného veľkého zákazníka? Ak vám 
totiž ten jeden vysnívaný, hoci veľký 
zákazník zlyhá, firma zostane bez práce, 
a to len z dôvodu, že sústredila všetku 
svoju energiu iba na neho . Ak má firma 
zákazníkov 100, v prípade, že jej 10 
odíde, stále má pre koho pracovať . Vývoj 

ukazuje, že veľkých zákazníkov a veľkých 
zákaziek bude postupne ubúdať, preto 
je zmena orientácie firiem na menších 
zákazníkov žiadúca . Okrem toho, aký 
vývoj zákaziek sa predpovedá v najbližších 
rokoch porozprával Martin Bělík vo svojej 
prednáške i o tom, ako môžu byť zariadenia 
HP dodávateľom nápomocné bez ohľadu 
na to, či sa sústredia na veľké alebo malé 
zákazky .  

Svetlana Holečková – marketingová manažérka KURZ Czech & Slovak s .r .o .
ZUŠĽACHŤOVANIE A TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE, KTORÉ ZVYŠUJÚ KVALITU 
POLYGRAFICKÉHO VÝROBKU A DOPYT ZÁKAZNÍKA.

Martin Bělík – marketingový a produktový manažér DataLine Technology, a .s .
HP ZARAĎUJE NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ – PREDSTAVENIE NAJNOVŠÍCH 
TLAČOVÝCH STROJOV, KTORÉ POSÚVAJÚ HRANICE POLYGRAFIE.
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Vystúpenie Martina Bělíka urobilo 
programovú bodku za odbornými 
vystúpenia po prvom aj druhom 
konferenčnom dni . Okrem aktuálnych 
tém a atraktívneho podania z úst 

našich vystupujúcich hostí bola 
prínosom konferencie možnosť 
osobných stretnutí, nadviazať nové 
kontakty, pozrieť si výstavky nových 
polygrafických produktov, ktoré 

vystavili partneri konferencie v sále . 
Už dnes začíname premýšľať, ako 
nadviažeme na 6 . ročník konferencie 
PrintProgress a aké témy budú 
atraktívne v tom budúcom siedmom .

WORKSHOPY

Marianna Cabalová a redakcia PrintProgress  

Odborný workshop zameraný 
na organizáciu práce, organizáciu 
zákaziek, organizáciu materiálov, 
automatizácie a robotizácie . Okrem 
toho i zameranie na diaľkovú podporu . 

Ako však dosiahnuť to, aby sa 
vysokoprodukčný stroj prispôsobil 
nárokom aj toho najvyberanejšieho 
zákazníka? Trh požaduje rýchlosť prípravy 
zákazky, rýchlosť tlače, dodávatelia by 

zase boli najradšej, aby bol stroj vyťažený 
čím viac a aby bol stále k dispozícii . Ako 
toto všetko skĺbiť a dosiahnuť tzv . zlatý 
stred? Dozvedeli sme sa na workshope 
od Tibora Nagya a Stanislava Vaníčka . 

Tibor Nagy – obchodný riaditeľ Koenig & Bauer pre ČR a SR,
Stanislav Vaníček – marketingový manažér Koenig & Bauer CEE
OFSETOVÉ TECHNOLÓGIE A AKO ICH VYUŽIŤ NA VÝROBU EFEKTÍVNEJŠIE.

Strategické plánovanie na Slovensku 
je okrem výnimočných prípadov 
výsadou veľkých podnikov 
a korporátnych spoločností . Malé 
a stredné podniky zväčša na túto 
činnosť zabúdajú, čo môže byť 
z dlhodobého hľadiska chybou vedúcou 

k problémom v podniku . Ak je pre firmy 
náročné zrealizovať strategické 
plánovanie, či nemajú kapacitu na jeho 
zrealizovanie, je dobré si prizvať 
externého konzultanta . IN MANAS 
je organizácia medzinárodných 
rozmerov, ktorá takéto služby ponúka 

a dokáže priniesť objektívny pohľad 
na postavenie spoločnosti voči 
domácemu i zahraničnému trhu . Prečo 
je pracovanie s firemnými informáciami 
dôležité, priblížil Artur Bobovnický 
zo Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry .

Online priestor je v súčasnosti 
nevyhnutnou súčasťou marketingu 
každej spoločnosti, polygrafické 
spoločnosti nevynímajúc . Urobiť si však 
prehľad vo všetkých jeho dostupných 
nástrojoch a možnostiach môže byť 
často veľmi náročné a preniknúť 
do významov pojmov online marketingu 
mätúce . Skratky, značky, spätné odkazy 

– to sú zdanlivo ťažko rozlúštiteľné 
skratky a pojmy, za ktorými sa však 
skrýva tajomstvo úspechu mnohých 
firiem, ktoré sú v online priestore 
úspešné . To znamená, že ak zákazník 
niečo hľadá, hľadá to cez vyhľadávač . 
Ak ho vyhľadávač ponúkne zákazníkovi, 
je to prvý krok k návšteve webstránky, 
čo je už veľmi blízko k nadviazaniu 

spolupráce . Znie to síce jednoducho, 
ale ako to dosiahnuť? Je to dlhšie 
rozprávanie a aj preto vznikla ambícia 
rozšíriť priestor na prezentáciu online 
marketingu, ktorý vznikol v prvom 
konferenčnom dni . Viac o online 
a spätných odkazoch na svojom 
workshope rozprávali opäť Karola 
Mihalovičová a Miroslav Jacík . 

Topánky sú bežnou súčasťou nášho 
života . Až takou bežnou, že si ani 
neuvedomujeme, akú rolu v našom 
živote hrajú . Tomáš Baťa postavil svoj 
biznis na tejto „bežnej“ súčasti života 
a stal sa tak jedným z najúspešnejších 

podnikateľov novodobých dejín . 
Topánky, a to dokonca pracovné, boli 
i základným zadaním pre spoločnosť 
Codes Creative, ktorá vďaka šikovným 
fotografom, dizajnérom a špecialistom 
na marketing vytvorila katalóg 

povyšujúci túto „bežnú“ obuv na niečo 
iné, prémiové . A dokonca s ním vyhrala 
cenu za grafický dizajn . Pozrite si 
video s  príbehom zrodu dizajnového 
katalógu pracovnej obuvi ARTRA 
v podaní Milana Jursu .

Digitálne tlačové technológie sú 
studnicou nekonečných možností . 
Zušľachtenie dokáže pridať vizitke 
či katalógu úplne iný nádych a jeho cena 
pritom nemusí byť enormne vysoká . 
Je to o emóciách a, samozrejme, 

o peniazoch . V niektorých prípadoch 
však nie je na mieste riešiť cenu ale to, 
či produkt osloví zákazníka . Zušľachtenie 
dáva v tomto smere ohromnú šancu 
odlíšiť sa . Súčasné digitálne zariadenia 
sú už tak vysokokvalitné, že z každého 

z nich je možné dosiahnuť veľmi 
kvalitný výstup . Ako však vybrať to 
najlepšie a pritom aj zarábať? Workshop 
od Martina Bělíka poskytol približný 
návod na to, ako digitálne technológie 
využívať čo najlepšie . 

Artur Bobovnický – riaditeľ medzinárodných vzťahov SIEA
STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE O INOVÁCIÁCH A INOVAČNÝ MANAŽMENT V POLYGRAFICKÝCH 
PODNIKOCH – APLIKÁCIA NÁSTROJOV IN MANAS PRE PODPORU STRATEGICKÉHO ROZHODOVANIA 
O INOVÁCIÁCH A ICH FINANCOVANÍ.

Miroslav Jacík a Karola Mihalovičová – Weblauncher s .r .o .
ONLINE MARKETING – SÚČASNÝ MARKETING, OPTIMALIZÁCIA KOMUNIKÁCIE A CIELENÉ 
ZASAHOVANIE POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV.

Milan Jursa – Managing Director Codes Creative
ZÍSKALI SME STRIEBRO PRE SLOVENSKÝ GRAFICKÝ DIZAJN.

Martin Bělik – marketingový a produktový manažér DataLine Technology, a .s .
AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ PRI PRECHODE NA DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE A AKO SA VYHNÚŤ 
NAJČASTEJŠÍM CHYBÁM.
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