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Esko: új üzletpolitika

Az Esko több mint tíz éve a világ elsõ számú csomagolás-technológiai beszállítója.
Innovatív megoldásai, rendszereinek egyedülálló megbízhatósága, minõsége és hatékonysága
emelték olyan céggé, amely meghatározta például a flexonyomtatás új minõségi standardját,
szinte iparági szabvánnyá tette néhány szoftverét (például ArtPro, ArtiosCAD) és berendezését
(például CDI). A világ igazán nagy, multinacionális csomagolás-technológiai cégeinek jó része
szinte kizárólagosan Esko technológiát használ, de nem találunk a nagyok között
egyet sem, ahol ne használnának Esko-termékeket.

Nem kell már multinak
lenni, hogy hozzáférhessünk
a vezetõ technológiákhoz
minõségnek és a hatékonyságnak
persze ára van – eddig sok közepes
vagy kisebb vállalkozás úgy érezte,
hogy még kompromisszumokárán is kedvezõbb árú alternatív megoldást kell keresnie, mert neki „nem futja a Rolls

A

Royce-ra”. Ez sarkallta az Esko fejlesztõit
arra, hogy a termékpalettát a megszokott
minõségû és megbízhatóságú, de valamivel kisebb teljesítményû és árban sokkal
barátságosabb termékekkel egészítsék ki.
Jellegzetes példája ennek a 2013-ban

piacra került CDI2420-as digitális klisékészítõ berendezés, a Kongsberg kivágóasztal-sorozat új családja, a VL, valamint
a szoftvermegoldások (például WebCenter, Automation Engine) kisebb cégekre
adaptált változatai. 2014 során további hasonló termékek megjelenése várható, de
emellett az abszolút felsõ kategória fejlesztései sem maradnak el. Az idén már elérhetõek a Kongsberg „C” sorozatú kivágóasztalok, terjednek a felügyelet nélküli
munkára is alkalmas Kongsberg XP Auto
konfigurációk, de a teljesen automatizált,
Full HD Flexo minõségbendolgozó flexolemezgyártó berendezések, a CDI4260
AUTO ill. CDI5080 AUTO is üzembe álltak néhány nagyobb ügyfélnél.
Az Esko új üzletpolitikája lehetõvé teszi,
hogy kisebb vagy közepes hazai vállalkozások is hozzájuthassanak – akár Esko finanszírozásban is! – a vezetõ technológiákhoz, így felvehessék a kesztyût a külföldi cégekkel folytatott versenyben,
vagy felléphessenek a hazai multik beszállítójaként. A partners Kft, az Esko hazai képviseleteként minden ilyen megoldást támogat. Részletesebb információkhoz juthat a www.partners.hu honlapon
keresztül, vagy keresse kollégáinkat
e-mailben vagy telefonon a honlapon
található elérhetõségeken.
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