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BESZÁLLÍTÓK

Esko HD-minõsítés

A flexonyomtatás legmagasabb
minõségi sztenderdje
Az Esko beszámolója szerint folytatódik
a HD Flexo és Full HD Flexo Certification programjának töretlen sikere. A tanúsított vevõk, partnerek és forgalmazók száma egyre nagyobb ütemben nõ,
és már elérte azt a szintet, amikor a márkatulajdonosok elvárásainak megfelelõen az iparág flexotechnológiával dolgozó vezetõ vállalatai az egész világon a
tanúsítvány megszerzésére törekednek.
A szigorú feltételekhez kötött tanúsítási
folyamat a flexonyomtatás legmagasabb
minõségét jelenti, és vitán felül a globális iparági sztenderdet képviseli.

A tanúsítási folyamat
A tanúsítás megszerzéséhez Esko HD
Flexóval és Full HD Flexóval többszöri
gyártási folyamatban gyártott termékeket
kell bemutatni. Az Esko Flexo R&D központjának szakértõi megadott minõségi
paraméterek szerint ellenõrzik a benyújtott minták minõségét. Ha a tanúsítvány
kiadásra kerül, a partnerek megkapják
a tanúsítványt és a további promociós
eszközöket, amik biztosítják számukra

A

z Esko 2009-ben hozta létre a HD
Flexót, és a csomagolóiparban az
elsõ beszállító volt, aki a flexominõséget tanúsítvánnyal igazolta – tájékoztat Jan Buchweitz, az Esko Digital
Flexo Senior Product Managere. – Azóta
a tanúsítások száma rohamosan nõ,
ahogy partnereink lelkesen alkalmazzák
az új technológiát. 2013-ban indítottuk
az Esko Full HD Flexo partnereinek tanúsítási programját, és már ki is adtuk az
elsõ Full HD Flexo tanúsítványokat.
Gyorsan fejlõdik az Esko HD Flexo és Full HD Flexo Certification programja

az Esko Certification logó használatát.
Az Esko HD Flexo és Esko Full HD Flexo
Certification két évig érvényes, aminek
elteltével a partnereknek újra kell kérniük a tanúsítást annak érdekében, hogy
a minõségi sztenderd garantált legyen.
A tanúsítási folyamat díjmentes. A tanúsítvány igazolja a tulajdonosának a lehetõ legmagasabb minõség gyártása iránti
elkötelezettségét

Globális sikerek
Az egyik tanúsított cég a Southern
Africa’s Golden Era Group, amelyik a
dél-afrikai régió második legnagyobb
csomagoló- és nyomdaipari csoportja.
Raj Chhita Managing Director így fogalmaz: „Az elmúlt években a flexonyomtatás óriásit fejlõdött. Az a minõség és termelékenység, amit ma el tudunk érni, az
a magas- és mélynyomtatás színvonalán
áll. A HD Flexo Certification tanúsítja a
partnereink számára munkánkban azt
az állandóságot, ami új munkák megszerzéséhez is segít minket.
Egy másik példa az innovatív csehországi Colognia Press, amely öntapadós címkéket, különféle jegyeket és gyógyszer-,
kozmetika-, elektronikaipari és háztartási termékek csomagolóanyagát gyártja
„A HD Flexóval csúcsminõségû nyomtatást tudunk produkálni, és a HD Flexo
Certification hivatalosan igazolja a
Colognia Press által nyújtott minõséget”
– mondja Jaroslav Vendl, CEO.

Partneri és kereskedõi
tanúsítvány
A tanúsítás lehetõsége nyitva áll a flexonyomdák, a feldolgozóipari cégek és az
iparágban tevékenykedõ kereskedõ cégek számára is. Például egy flexolemezt
gyártó trade-shop is kérheti a tanúsítást.
Sok trade-shop, akik már elnyerték a tanúsítványt, segítették feldolgozó partnereiket a tanúsítvány megszerzésében.
„Az Esko CDI és HD Flexo digitális meg-
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