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- jak wycisnąć z nich 100%?
Zaznacz swoja obecność i siłę na rynku, budując
trwała relację z klientami. Pozyskaj partnerów
i poszerz wiedzą na temat branży.
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PrintUp na RemaDays I PTAK EXPO Warszawa I 13-15.02.2019

UP TO YOU Magazine

3

Witaj!
W tej właśnie chwili w Twoje ręce trafił
nasz Remadays’owy magazyn “UP TO YOU”.
Projekt stworzony dosłownie z myślą o Tobie, Twoich potrzebach, zainteresowaniach
i chwilach kontemplacji. Zdecydowaliśmy,
że zamiast skupiać się na klasycznych, targowych materiałach reklamowych, stworzymy coś, co zbliży nas do siebie bardziej
niż ulotka. Coś, co będzie mogło stanowić
źródło inspiracji, informacji i porad jednocześnie, coś na tyle trwałego i atrakcyjnego, że być może zasłuży na wyłowienie
z czeluści targowych łupów i zostanie z Tobą
na dłużej. Do współpracy zaprosiliśmy również naszych czołowych Partnerów - firmy
Papyrus i Heidelberg.

Jak single
nazywają
Walentynki?
Dzień Niepodległości.
Życzymy
moc miłości
w święto zakochanych!
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TARGI
BRANŻOWE

- jak wycisnąć z nich 100%?
Obecnie większość działań skupionych na pozyskiwaniu
nowych klientów czy informacji na temat interesującej nas branży
ma miejsce w sieci. Czy to oznacza, że internet skutecznie wypiera
działania offline’owe? Zdecydowanie nie!
Targi branżowe są doskonałym narzędziem do zaznaczenia swojej
obecności i siły na rynku, do budowania trwałych relacji z klientami
- zarówno z nowymi, jak i z tymi, którzy już nam zaufali. Są idealnym
miejscem do pozyskania partnerów i dostawców oraz poszerzania
wiedzy na temat konkretnych gałęzi rynku.

DLACZEGO
WARTO
BRAĆ
UDZIAŁ
W TARGACH?

Targi w jednym miejscu gromadzą społeczność
osób skupionych wokół konkretnej branży. Odwiedzający poprzez samą obecność w wydarzeniu deklarują potencjalne zainteresowanie tym,
co wystawcy mają im do zaoferowania, a firmy
stają na głowie, żeby sprostać ich oczekiwaniom
i zaprezentować się jak najlepiej na tle konkurencji. Biorąc udział w targach, masz więc gwarancję, że spotkasz swoją grupę docelową oraz
zyskasz dużo nowej wiedzy na temat branży. ͢
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Co więcej, targi branżowe w bardzo krótkim czasie dają możliwość odbycia nawet kilkuset spotkań face-to-face z klientami bądź potencjalnymi
kontrahentami. Bezpośrednia rozmowa dostarczy Ci więcej informacji na temat oczekiwań czy
stopnia zadowolenia ze współpracy niż jakakolwiek ankieta wysłana drogą on-line.
Targi to również niepowtarzalna okazja zaoszczędzenia na podróżach w poszukiwaniu klientów,
partnerów czy dostawców. W jednym miejscu,
w przeciągu kilku dni spotkasz setki właściwych
osób - Twoich potencjalnych klientów, właścicieli firm, osób decydujących o rozwoju biznesu,
które chętnie nawiążą z Tobą kontakt, ponieważ
po to właśnie przyjechały!
Targi, jako forma marketingu bezpośredniego,
nie mają więc sobie równego przeciwnika, dlatego firmy wciąż podejmują ten nie mały wydatek,
bo jest to inwestycja z potencjałem ogromnej
stopy zwrotu, ale pod jednym warunkiem: jeśli
się do nich dobrze przygotujesz. Tylko co to znaczy „dobrze”? Poniżej poznasz sprawdzony przez
nas sposób na targi.

Jeśli zdecydowałeś, że w tym roku wykorzystasz
targi jako jedno z narzędzi promocji, to zacznij od
postawienia sobie pytania: Co chcesz osiągnąć
poprzez udział w targach? Bo od tego CO chcesz
osiągnąć zależy Twoje - JAK to zrobić.
Po pierwsze więc:
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WYZNACZ CELE, KTÓRE
CHCESZ ZREALIZOWAĆ
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ
NA TARGACH

Przykładowe cele: sprzedaż produktów
i usług, prezentacja oferty, wprowadzenie
nowości na rynek, kreowanie wizerunku
firmy, umocnienie marki, pozyskanie nowych kontaktów, rejestracji online, uzyskanie opinii na temat swojej działalności,
zdobycie nowych partnerów i dostawców.

PLAN
NA TARGI.
JAK
ZROBIĆ
TO
DOBRZE?

Możesz, a nawet powinieneś wyznaczyć
kilka celów, ale pamiętaj, że im więcej
chcesz zrealizować, tym więcej zasobów
musisz na to przeznaczyć, tak ludzkich, jak
i finansowych. Nie przesadź więc z ilością często efektywniejsza okazuje się koncentracja wokół mniejszego obszaru.
W przypadku PrintUp postawiliśmy przede
wszystkim na pozyskanie nowych kontaktów, rozpoczęcie rozmów biznesowych
z potencjalnymi kontrahentami oraz
wzmocnienie wizerunku marki jako pewnego partnera biznesowego.
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WYBIERZ TARGI,
KTÓRE
POZWOLĄ
W PEŁNI
ZAPREZENTOWAĆ
TWOJĄ FIRMĘ
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To, jaką imprezę wybrać, zależy od wielu
czynników i nie ma reguły, która pozwoliłaby wskazać idealne rozwiązanie. Małe czy
duże, organizowane od lat czy ruszające
z pierwszą edycją, zamknięte czy otwarte...
Ważne jest dopasowanie do branży w jakiej działasz oraz weryfikacja sposobu organizacji, tj. zdobycie informacji o organizatorach, innych wystawcach, warunkach
i kosztach wzięcia udziału.
My wybraliśmy RemaDays, ponieważ zależy nam na gabarycie - jak największej
ilości kontaktów oraz czerpaniu inspiracji
z rynku. Rema to największe w Polsce targi
z naszej branży, dodatkowo bardzo profesjonalnie zorganizowane. Prezentowaliśmy
się na nich wcześniej już dwukrotnie i za
każdym razem odnieśliśmy bardzo pozytywne efekty. W tym roku wybór był więc
oczywisty. ͢
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PLAN NA TARGI
W 5 KROKACH

WYZNACZ
TARGOWE
CELE

WYBIERZ
WŁAŚCIWY
EVENT

USTAL
BUDŻET

NEGOCJUJ
I SZUKAJ
OSZCZĘDNOŚCI

ZAPLANUJ
EFEKTYWNE
DZIAŁANIA

USTAL BUDŻET

Powiedzmy sobie szczerze, targi nie należą do
działań marketingowych niskobudżetowych.
Nie znaczy to, że nie można na nich zabłysnąć
niskim kosztem i sposobem, ale zdecydowanie łatwiej jest wyróżnić się na tle konkurencji,
dysponując konkretnym budżetem.
Istnieją stałe wydatki, które wpisane są
w tego typu wydarzenia. Są to przede
wszystkim: koszt powierzchni stoiska
oraz niezbędnych na stoisku mediów
(prąd, woda, internet, itd.), koszt zabudowy stoiska; logistyka (transporty, noclegi,
diety). Do tego dochodzą jeszcze wydatki
uzależnione od zaplanowanych przez ciebie na tą okoliczność działań.
Już na starcie ustal budżet, który jesteś w
stanie poświęcić na to przedsięwzięcie. To
od niego zależeć będzie z jakim rozmachem
się zaprezentujesz, jakiej wielkości stoisko
możesz zaplanować czy też jak oryginalne
formy promocji wybrać.
Oczywiście szukaj sposobów na redukcję
kosztów, porównuj oferty różnych podwykonawców, NEGOCJUJ. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz mieć dobre rozeznanie
i dzięki temu - oszczędności, musisz zabrać
się do planowania przynajmniej na kilka
miesięcy przed targami. Zostawiając sprawy na ostatnią chwilę z pewnością przepłacisz. Ponadto coraz częściej pierwsze
firmy rezerwujące powierzchnię u organizatora targów mogą załapać się na promocję first-minute.
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ZAPLANUJ DZIAŁANIA,
DZIĘKI KTÓRYM
ZREALIZUJESZ CELE

Znasz już swój budżet oraz misję. Pora na
zaplanowanie działań. Zastanów się, co możesz zrobić, aby spełnić swoje założenia.
Do każdego z celów, na które się zdecydowałeś, dopisz wszystkie możliwe formy
działań, jakie przyjdą Ci do głowy. Później
drogą eliminacji wybierz te, które mieszczą
się w Twoim budżecie i przede wszystkim,
którym podołasz. Czasami próbujemy podjąć się wielkich i na pozór genialnych pomysłów, nie biorąc pod uwagę własnych
możliwości. W konsekwencji poświęcamy
dużo czasu i energii na coś, co z góry ska-
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zane będzie na niepowodzenie, a przynajmniej nie na taki sukces, jakiego się spodziewaliśmy. Łatwo wówczas znaleźć się
w sytuacji patowej, ponieważ dalszy plan
uzależniony był od powodzenia czegoś, co
się niestety nie udało. Zdecydowanie lepiej
jest zaplanować działania nieco mniejsze,
ale realne, na miarę swoich możliwości,
które na 100% zrealizujemy.
Wszystkie działania powinniśmy rozpisać
z podziałem na 3 etapy: przed, w trakcie
i po, a później chronologicznie je realizować.
͢
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dziej uczęszczanych korytarzach. Każde targo mają takie.
Zastanów się jak liczny team
chcesz mieć na swoim stoisku
i jakie role mają pełnić jego
członkowie, w jaki sposób ma
sie odbywać ruch zwiedzających i adekwatnie do tego
zaplanuj niezbędne elementy
stoiska - stoliki, hokery, kanapy,
lady, miejsca na ekspozycję produktów, zamknięty „VIP room”,
bar z kawą, itp. Porównując kilka
ofert, wybierz podwykonawcę.
Zdecyduj czy chcesz niemobilne, solidne stoisko czy przenośne ścianki, standy i stojaki, które możesz wykorzystywać przy
innych okazjach.

CZAS NA
DZIAŁANIE!
ZREALIZUJ
SWÓJ PLAN
NA TARGI?
JESZCZE PRZED
Już wiesz w jakich targach
chcesz wziąć udział? Zatem
czas na wybór powierzchni
wystawienniczej.
Zastanów
się, czy chcesz mieć stoisko
otwarte (np. wyspę), czy przystosowane do kuluarowych
rozmów biznesowych i bardziej
zabudowane. Czy musi być
duże, czy wystarczy Ci kilkakilkanaście m2? Dobrze przemyśl lokalizację stoiska na planie targów, szukaj takich miejsc,
które znajdują się przy najbar-

Wybierz i dobrze przygotuj
zespół. Ludzie, którzy będą
reprezentować Twoją firmę
na targach to jeden z najważniejszych elementów całego
projektu. To od nich - od ich
nastawienia, wiedzy, podejścia
- zależy, jak zostaniesz odebrany przez zwiedzających. Zatem
świadomie dobierz swój team.
Po wybraniu składu nie zapomnij o logistyce. Jeśli istnieje
taka potrzeba, zarezerwuj noclegi. Nie zwlekaj z tematem,
pamiętaj, że im bliżej targów,

tym trudniej znaleźć hotel
z wolnymi pokojami, a ceny szybują. Zaplanuj transport i harmonogram targowych dni.
Nie zapomnij też o przeszkoleniu ekipy. Każdy z jej członków
musi znać swoje miejsce i rolę
na stoisku oraz cele, jakie powinien osiągnąć; wiedzieć, co
i jak komunikować i znać odpowiedzi na potencjalne pytania. Dla zmotywowania zespołu
możesz też ogłosić wewnętrzny konkurs, np. na najwięcej
zebranych kontaktów.
Poinformuj wszystkich, że
będziesz na targach! Im więcej punktów styku z Twoją
firmą przed targami, tym większe prawdopodobieństwo, że
zwiedzający odwiedzą Twoje
stoisko! Zacznij więc od własnych kanałów komunikacji
- wykorzystaj stronę www, social media, bazę e-mail. Wyślij
zaproszenia - drukowane, elektroniczne lub obdzwoń klientów. Zachęcaj do odwiedzenia
Twojego stoiska, zapowiadając
np. promocje czy niespodzianki, które przygotowujesz na tą
okazję.
Jeśli na targach będziesz prezentował swoje produkty lub
nowości, zaplanuj ich ekspozycję oraz zadbaj o to, aby
wszystkie były wyprodukowane i przetestowane odpowiednio wcześniej.
A co z giftami? Nawet przy
niewielkim budżecie warto
zadbać o to, żeby obdarować
swoich gości drobiazgiem, który wzbudzi pozytywne skojarzenie z Twoją firmą. Z pew-
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nością warto rozdawać próbki
swoich produktów. Jesli natomiast twoja firma oferuje usługi, wybierz przydatne gadżety
czy słodkie upominki. Zamów
gifty z odpowiedni wyprzedzeniem, tak aby wszystko było
gotowe przed targami.

Każdy potencjalny klient powinien opuścić Twoje stoiska
z materiałem reklamowym,
który ma za zadanie przypominać po targach, o tym, kim
jesteś i co oferujesz. Przedstaw
te informacje jak najlepiej, ale
zwięźle, nie zanudzaj nadmiarem treści - w ogromie makulatury zebranej podczas targów,
odwiedzający nie będą mieli
czasu na wnikliwe studiowanie każdej ulotki. Z pewnością
warto zainwestować czas i pieniądze w opracowanie nietypowej formy reklamowej, która
wyróżni się na tle pozostałych,
zebranych materiałów.

Dobrze przemyśl, jakie ilości
materiałów reklamowych oraz
giftów musisz przygotować,
tak aby zasoby nie wyczerpały
się np. w połowie targów.
Powyższe elementy to podstawa przedtargowych przygotowań, każde inne są już kwestią
Twojej inwencji oraz budżetu.
Pamiętaj jednak, że wszystkie
działania powinny realizować
przyjęte wcześniej cele. Nie
planuj niczego tylko dlatego,
że widziałeś to u konkurencjiczy z jakiegokolwiek innego
powodu, który nijak wiąże się
z Twoimi celami. Spowoduje to
tylko stratę czasu i pieniędzy,
a nie przyniesie sensownych
efektów. Jeśli zależy Ci np. na
nowych kontaktach, przygotuj
prezent, który otrzymają goście za pozostawienie swojego
adresu e-mail. Chcesz skłonić
do zakupów Twoich produktów? Przygotuj dedykowaną
na targi i ograniczoną czasowo
promocję. Aby umocnić swój
wizerunek, możesz zorganizować prelekcję, w której podzielisz się ekspercką wiedzą. Dla
zmniejszenia kosztów, a także
wzajemnego wsparcia możesz
zaprosić Partnerów - firmy,
z którymi współpracujesz, np.
w roli sponsora nagród w konkursie. Każda dodatkowa atrakcja jest nową kartą w grze
o sympatię klientów.
Wszystko zaplanowane i przygotowane? Dzień przed targami odbierz od wykonawcy
swoje stoisko, uzupełnij ekspozycję o Twoje materiały
i przetestuj czy wszystko działa jak należy. Działa?
No to CZAS START! ͢
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TARGOWY WIR
Chwilę przed “godziną zero”
zbierz swój zespół, przypomnij
jeszcze raz, po co tu jesteście
i zmotywuj do skutecznego
działania. Przygotowywaliście
się tyle czasu - teraz pora dać
czadu!
Na targach śmiało inicjujcie
kontakt, “wyłapujcie” przechodniów, którzy nieśmiało
przyglądają się Twojej ekspozycji. Zarażajcie uśmiechem
i pozytywnym nastrojem.
Pilnuj aby wszystko sprawnie
działało i nikomu niczego nie
brakowało. Dbaj o swój zespół, zapewnij im przerwę regeneracyjną na posiłek.
Oddeleguj osobę lub osoby,
które przejdą się po innych
stoiskach i zbiorą materiały
oraz uwagi. Możesz także
rozpisać grafik tak, aby każdy
z zespołu mógł dać sobie chwilę wytchnienia i w odskoczni
od rozmów - zrobić użyteczny spacer po hali targowej.
Sprawdźcie konkurencję, zaczerpnijcie inspiracji, znajdźcie
nowych biznesowych partnerów.
Nie zapomnij mieć przy sobie
notesu i na bieżąco rób notatki. To będą dni pełne wrażeń,
dlatego bądź świadomy, że nie
będziesz w stanie zapamiętać
wszystkich spostrzeżeń, jakie
przyjdą Ci do głowy. Zapisuj

więc wszystkie wnioski. Zaz_
naczaj kontakty obiecujące
i wartościowe, a po targach
zadbaj o nie w pierwszej kolejności. Zapisuj co działa,
a co się nie sprawdza, co można poprawić, a co koniecznie
należy dodać następnym razem. Jeśli targi są kilkudniowe, pod koniec każdego dnia
omówcie swoje spostrzeżenia
i wyciągnijcie wnioski na kolejny dzień.

Nowy model subskrypcyjny HEIDELBERGA

A CO PO?
Tak naprawdę okres najbliższych tygodni po targach jest
kluczowy dla osiągnięcia zamierzonych efektów. Po krótkiej chwili oddechu zorganizuj
spotkanie
podsumowujące
Waszą pracę. Nagródź osoby,
które wykazały zaangażowanie i zrealizowały postawione
przed nimi zadania. Spiszcie
wspólnie wnioski na przyszły
event i ustalcie działania, które
musicie wykonać teraz.
Nadszedł czas na odświeżenie wszystkich zdobytych na
targach kontaktów. Skuteczną
praktyką potargową jest tzw.
obdzwonka - wykonajcie jak
najwięcej telefonów i przypomnijcie o waszym spotkaniu na
targach i swojej ofercie. Przygotujcie także sekwencję mailingów, która wesprze działania potargowe. Możecie zrobić
specjalną promocję tylko dla
osób, które zostawiły do siebie
kontakt.
Nie zapomnijcie o wywiązaniu
się z deklaracji złożonych na
targach. Rozwiązanie konkursu, wysłanie kodów rabatowych, unikalna promocja tylko
dla zwiedzających - do czegokolwiek się zobowiązałeś - rzetelnie to zrealizuj.
Mamy nadzieję, że powyższa
wiedza będzie dla Ciebie przydatna i kolejne targi, na których się wystawisz, przyniosą
maksimum korzyści dla Twojej
firmy.
Powodzenia!
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NOWY
MODEL
SUBSKRYPCYJNY
HEIDELBERGA
Model subskrypcyjny Heidelberga podąża za coraz popularniejszym trendem wnoszenia opłat
za faktyczne wykorzystanie możliwości produkcyjnych. Tym samym odchodzi się od prostego
procesu sprzedawania i instalowania maszyn
drukujących. Zgodnie z tym modelem klienci
płacą za liczbę wydrukowanych arkuszy. W konwencjonalnym modelu biznesowym kupują oni
maszyny drukujące i niezależnie płacą za materiały eksploatacyjne lub usługi serwisowe. Dzięki nowemu cyfrowemu modelowi biznesowemu
klientowi w ramach umowy wszystkie maszyny
i urządzenia, materiały eksploatacyjne – takie
jak płyty drukowe, farby, lakiery, obciągi, środki myjące – szeroki zakres usług serwisowych
gwarantujących dostępność środków produkcji,
a także usługi konsultingowe mające na celu
zwiększenie wydajności zawarte są w cenie za
każdy wydrukowany arkusz. Różni się to znacznie od modelu opłat za kliknięcie stosowanego
przez dostawców maszyn cyfrowych. Mimo że
ci dostawcy również pobierają opłatę za arkusz,
opierają się głównie na własnych kosztach, a nie
na modelu biznesowym klienta.
Podsumowując, nowy model subskrypcyjny Heidelberga oznacza, że firma Heidelberg dostarcza
maszyny, zapewnia ciągłość dostaw materiałów
eksploatacyjnych, części zamiennych, usług serwisowych, odpowiednią integrację na poziomie
informatycznym z systemem produkcyjnym drukarni oraz stałe monitorowanie wydajności.

„Dzięki Subskrypcji Heidelberga możemy zaoferować idealne narzędzia
zwiększające wydajność oraz wykorzystanie maszyn w drukarni”
prof. dr. Ulrich Hermann
Szef Działu Cyfrowych Rozwiązań i Usług, Członek Zarządu
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SYSTEM
KOLOROWYCH
PAPIERÓW

GMUND
COLORS

w ofercie PAPYRUS

GMUND COLORS w ofercie Papyrus

a praca nad jego powstaniem
była pracą od podstaw - krok
po kroku, w celu stworzenia
zupełnie nowego systemu kolorowych papierów.

KOLORY,
KTÓRE PAMIĘTAMY
- AKTYWNE KOLORY
Po dokładnej analizie istniejących teorii kolorów ukazuje się
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naniu z wzorcem. Rezultat jest
zaskakujący: z jednej strony
mamy od 20 do 60 aktywnych
kolorów, a z drugiej tysiące pasywnych. W oparciu o to odkrycie Gmund rozpoczął pracę
nad kolekcją Gmund Colors
bazującą na silnych, aktywnych
kolorach, aby stworzyć pierwszy system zbudowany na fundamencie ludzkiej pamięci. ͢

Kolor ma najbardziej bezpośredni wpływ na projekt.
Nasz mózg może niemal natychmiast rozpoznać i kategoryzować
kolory, dzięki czemu jest on jednym z najważniejszych instrumentów
we współczesnym świecie projektowania.
Koncepcja Gmund Colors zrodziła się z chęci uproszczenia procesu
wyboru koloru i umożliwienia projektantom pełnego wykorzystania
naturalnej siły barw. System kolorów został zaprojektowany tak, aby
był jasny, prosty i łatwy w użyciu.
PROCES
WYBORU KOLORU
Zastanówmy się, w jaki sposób kolory są wybierane przez
projektantów z różnych branż.
Istnieje wiele profesjonalnych
systemów kolorów. Dwa najbardziej znane to RAL i Pantone. Aby sprostać zmieniającym
się potrzebom kreatywnego
świata, systemy te są stale rozbudowywane, pozostawiając
nam skomplikowaną i kłopotliwą gamę kolorów i niuansów
kolorystycznych.
W świecie papieru problem
jest uderzająco podobny. Stale
rosnąca liczba kolekcji papierów w najrozmaitszych kolorach stworzyła spore zamieszanie w branży kreatywnej.
Gmund Colors z założenia
miał być prosty i zrozumiały,

zaskakujący obraz. Te dotychczasowe - od Goethego do
Lüschera - starają się wypełnić
wszystkie kolory w widzialnym
spektrum z najmniejszą ilością
luk, ale ignorują funkcjonalną
zdolność ludzkiego mózgu do
rozpoznawania kolorów. Testy
przeprowadzone z udziałem
ponad 300 osób pokazały, że
człowiek z zasłoniętymi oczami może nazwać od 20 do 60
tak zwanych „różnic kolorystycznych”. Im bardziej kreatywny jest zawód danej osoby
i im silniejsza jej orientacja estetyczna, tym więcej kolorów
może on nazwać z zasłoniętymi oczami. Gmund nazywa te
kolory „kolorami aktywnymi„.
Różnią się one od „pasywnych
kolorów”, które osoby badane
mogą z powodzeniem nazwać
tylko w bezpośrednim porów-
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SYSTEM KOLORÓW
DLA PAPIERU
Przez lata systemy kolorystyczne papieru były nieustannie
rozszerzane, aby zapewnić
atrakcyjność
projektantom.
Znajdziemy tutaj ogromną ilość
przeróżnych próbek i wzorników, ale brakuje jednego, spójnego systemu koloru papieru.
Stale rosnąca liczba nowych
kolekcji kolorów wprowadza
chaos. Dlatego też Gmund
podjął się rozwiązania tego
problemu i po 18 miesiącach
wytężonej pracy stworzono
papierowy system kolorów dla
projektantów i producentów
marek – Gmund Colors. Opiera
się on na prostocie, klarowności i twórczej sile wybranych
kolorów.
48 KOLORÓW
SIATKA GMUND COLORS
Ograniczona liczba możliwych
wyborów jest warunkiem wstępnym dla dobrze uporządkowanego systemu funkcjonalnego.

Liczby, na przykład, można najłatwiej uporządkować za pomocą systemu dziesiętnego. Ale
system, który działa dobrze dla
liczb, niekoniecznie musi być
odpowiedni dla kolorów. Obszerne testy wykazały, że serie
6, 12 i 24 kolorów są łatwiejsze
do zrozumienia niż serie z 5,
10 i 15 kolorami. Testy pokazały również, że człowiek szybciej zrozumie siatki kolorów o
wymiarach 3 x 3 i 4 x 6 niż 5
x 2 lub 2 x 10. W systemie kolorów Gmund Colors liczba kolorów została ustalona na 48
- to dokładna liczba kolorów,
które większość ludzi może
w sposób zadowalający postrzegać i rozumieć. Te 48 kolorów zostało następnie systematycznie podzielone na 8 serii
kolorystycznych z 6 kolorami
w każdej serii. Dostępne są
gradacje dla najważniejszych
kolorów: 9 różnych odcieni
niebieskiego, 4 zimne i 5 ciepłych odcieni szarości, 7 zieleni, 5 kolorów w brązowawym

spektrum i doskonała czerwień.
DUCH CZASU A TRENDY
- ATRAKCYJNE KOLORY
NIEZALEŻNIE OD INNYCH
WPŁYWÓW
W dzisiejszym świecie na gust
kolorystyczny konsumentów
wpływają najnowsze trendy
i tendencje międzynarodowych trendsetterów. Gust może różnić się w zależności od
regionu, jak również od lokalizacji geograficznej. Gmund
Colors są uniwersalne, a zatem
oderwane od wpływów regionalnych lub zanikających trendów kolorystycznych.
GMUND COLORS
NA KAŻDY DZIEŃ
Gmund Colors można porównać do podstawowej garderoby w dobrze zaopatrzonej
szafie. Od klasycznej, białej
koszuli zapinanej na guziki po
wieczorowy czarny smoking.
Gmund Colors to doskonały
wybór dla wszystkich dzie-

GMUND COLORS w ofercie Papyrus

dzin życia: jako rozwiązanie
do pakowania artykułów sportowych, ekskluzywne opakowania dla „haute couture”
w markowym salonie, jako
sprawozdanie biznesowe dla
banku lub firmy ubezpieczeniowej, menu w restauracji, ale
także jako pudełko na czekoladki czy wizytówka na konferencji lub papier na listownik.
ZRÓŻNICOWANE
POWIERZCHNIE
– WIELE KOMBINACJI
Papiery z kolekcji Gmund Colors dostępne są w czterech
różnych wykończeniach powierzchni: Matt, Felt, Metallic
i Transparent. Technicy firmy Gmund opracowali sposób wytwarzania czterech
różnych rodzajów papieru
o tym samym profilu kolorów. Poszerza to możliwości
i stymuluje nowe sposoby zabawy kolorami i powierzchniami.
WYMIESZAJ
I DOPASUJ
Jeden kolor, wyizolowany,
zawsze wygląda harmonijnie
i kompletnie. Jeśli jednak planujesz połączyć go z drugim
kolorem, może się to okazać
trudne. Tak nie jest, jeśli pracujesz z Gmund Colors! Dzięki
gwarancji Mix & Match każdy
z 48 kolorów został zaprojektowany i wyprodukowany tak,
aby mógł harmonijnie połączyć się którymkolwiek z pozostałych 47 kolorów. Każda
kombinacja gwarantuje dobry
wygląd - szczególnie w połączeniu z kolorem należącym
do innej serii kolorów.

DOPASOWANIE KOLORU,
DOPASOWANIE
GRAMATURY
Przeanalizowane zostały setki
realizacji wykonanych przez
klientów, aby określić zależności między rodzajem wybranego papieru, jego odcieniem
i gramaturą. W rezultacie uzyskano specyficzny profil gramatury dla każdego z 48 kolorów Gmund Colors, a także
drobną gradację serii różnych
gramatur dla papierów w zakresie od 100 do 400 g/m².

KOPERTY
TAK RÓŻNORODNE
JAK PAPIERY
Gmund Colors oferuje 198 różnych rodzajów kopert w 48
kolorach, 3 powierzchniach
i 6 różnych formatach.
GWARANCJA
DOSTĘPNOŚCI
Gwarancja dostępności asortymentu Gmund Colors na
okres 10 lat od pierwszego
zamówienia. W roku 2020
producent będzie informował
klientów, które kolory i po-
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wierzchnie będą dostępne po
roku 2025. Dzięki tej gwarancji klienci nie muszą się wahać,
aby wykorzystać te papiery
do długoterminowych projektów. Nawet jeśli ich proces
twórczy potrwa nieco dłużej,
papier wybrany z asortymentu Gmund Colors będzie cierpliwie czekał, aż klient będzie
gotowy do jego użycia.
DOSTĘPNOŚĆ
NA CAŁYM ŚWIECIE
Każdy z 48 kolorów Gmund

można zamówić w 28 krajach
na trzech kontynentach. Zgodnie z ideą Gmund Colors, Papyrus utrzymuje zawsze wszystkie 48 kolorów w magazynie.
Dzięki temu międzynarodowi
klienci mogą być pewni, że wybrany produkt będzie zawsze
dostępny w identycznej jakości, we wszystkich głównych
krajach przemysłowych.
KOLOR
Gmund specjalizuje się w kolorowych papierach. Dzięki
własnemu laboratorium kolorystycznemu i ultranowocze- ͢
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snym systemom do mieszania
kolorów i kontrolowania ich
jakości, producent ten może
uchwycić prawie każdy kolor tęczy na kartce papieru.
Wszystkie papiery w systemie
Gmund Colors są barwione
w masie – kolory nie są wzmacniane powierzchniowo.
PAPIER DLA WSZYSTKICH
POPULARNYCH
TECHNOLOGII DRUKU
Papiernicy i drukarze firmy
Gmund nieustannie pracują nad poprawą zadrukowalności papierów i regularnie
modyfikują
produkty,
aby
sprostać zmieniającym się potrzebom branży poligraficznej.
Ze względu na swoje właściwości techniczne, Gmund
Colors to najnowocześniejszy
papier z oferty Gmund. Przed
wprowadzeniem do sprzedaży
papiery Gmund Colors zosta-

ły intensywnie przetestowane
i uznane za odpowiednie dla
wszystkich powszechnie stosowanych technik druku: offset, druk cyfrowy, letterpress,
sitodruk, tłoczenie, hot stamping, sztancowanie.
ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Produkcja odbywa się zgodnie z normami określonymi
w
Gmund
Environmental
Charta. Dzięki nowatorskiemu urządzeniu do ozonowego
oczyszczania wody – fabryka
nieustannie zmniejsza zużycie
wody niezbędnej do produkcji papieru (zmniejszenie zużycia nawet siedmiokrotnie!).
Gmund przetwarza tylko celulozę pochodzącą ze źródeł,
które gwarantują zrównoważone praktyki środowiskowe
i szacunek dla zaangażo-

wanych osób (FSC® STD
40-005). Celuloza używana
do produkcji wyróżnia się czystością i wytrzymałością. Kolory i pigmenty są nieblednące, przyjazne dla środowiska,
a testy jakości bardzo surowe.
Do 75% energii elektrycznej
jest wytwarzana z zasobów
odnawialnych, a segregacja
i recykling odpadów są kwestią oczywistą. Fabryka Gmund
wyznacza bardzo wysokie
standardy w międzynarodowej
produkcji papieru.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ?
Napisz do nas:
info.pl@papyrus.com

Co skrywa PrintUp. Lista funkcjonalności, o których prawdopodobnie nie wiesz
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Co skrywa
PrintUp
Wszyscy znamy Google Analytics - narzędzie,
które analizuje ruch na stronie. Po zagłębieniu
się w statystyki printup.pl doszliśmy do niepokojącego wniosku: część klientów nie wie o
istnieniu kilku ciekawych
funkcji w naszym sklepie!
Rozumiemy, że często pracujecie pod dużą presją i
nie macie czasu na zgłębianie architektury strony,
z której korzystacie. Przechodzicie przez bardzo krótką ścieżkę: szukacie produktu, wrzucacie do koszyka, przesyłacie pliki, składacie zamówienie
i gotowe. Ale w PrintUp kryje się jeszcze wiele
ciekawych i przydatnych rozwiązań, które mogą
znacznie uprzyjemnić pracę. Aby jednak zaoszczędzić Wam czasu na eksplorację naszej strony
poniżej prezentujemy kilka z nich. ͢

Lista funkcjonalności
o których prawdopodobnie nie wiesz
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1

REPOZYTORIUM
PLIKÓW

Co to jest?
Jest to przestrzeń dyskowa
o pojemności do 25GB, przypisana każdemu użytkownikowi
sklepu. Służy do przechowywania plików i jest konfigurowalna w użytecznym zakresie możliwy jest podział na foldery
oraz określenie uprawnień
dostępu dla subkont. Repozytorium znajduje się w menu
użytkownika.

Kiedy mi się przyda?
Funkcja szczególnie przydatna klientom, którzy cyklicznie
zamawiają te same projekty.
Pliki można gromadzić w repozytorium, zapewniając sobie do nich łatwy dostęp. W
sytuacji, gdy proces składania
zamówień podlega więcej niż
jednej osobie, funkcja wirtualnego magazynu plików pozwala uniknąć tworzenia kopii
projektów na wielu odrębnych
dyskach, a tym samym ogranicza problem zmian i aktualizacji dokonywanych przez
użytkowników na własnych
instancjach plików.

Co skrywa PrintUp. Lista funkcjonalności, o których prawdopodobnie nie wiesz
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2

TWORZENIE
OFERT

Co to jest?
Jest to narzędzie, przy pomocy którego możliwe jest stworzenie kompletnej oferty dla
Twojego klienta z wykorzystaniem produktów dostępnych
w PrintUp. Możliwość dodania
produktu do kreatora oferty
pojawia się w konfiguratorze,
po wybraniu podstawowych
parametrów zlecenia, tuż obok
opcji „Dodaj do koszyka” . Na-

stępnie użytkownik może dowolnie kastomizować ofertę
produktową oraz modyfikować
marże. Kreator pozwala także
spersonalizować ofertę i wyeksportować ją do pliku PDF.

Kiedy mi się przyda?
Generator ofert to idealne
rozwiązanie, jeśli chcesz wysłać oferty swoim klientom,
a nie lubisz żmudnego kopiowania parametrów i chciałbyś
wykluczyć ewentualne błędy
w trakcie ich przepisywania.
Pozwala zaoszczędzić czas,
powracać do stworzonych już
ofert i dowolnie je edytować.
͢
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Formularz ofertowy pozwala na ustalenie cen
dla klienta końcowego. Możliwe jest ustalenie
indywidualnej ceny dla każdego produktu lub

określenie stałej marży na wszystkie produkty
jednocześnie.

Konfiguracja oferty - w podsumowaniu należy
umieścić dane użytkownika oraz dane klienta.
Możliwe jest wczytanie własnego logo oraz opa-

trzenie oferty w komentarz. Przycisk „Generuj
ofertę” tworzy plik PDF z przygotowaną wcześniej konfiguracją.

Co skrywa PrintUp. Lista funkcjonalności, o których prawdopodobnie nie wiesz
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3

SALDO

Co to jest?
Saldo jest wirtualnym portfelem
służącym jako alternatywa dla
standardowych metod płatności. Można je dowolnie doładowywać a następnie opłacać złożone zamówienia. W ten sposób
wpłata jest od razu zaksięgowana, a Twoje zamówienie
w najszybszym możliwym trybie wpada do produkcji.
Kiedy mi się przyda?
Saldo jest niezwykle przydatnym narzędziem
w sytuacjach, w których za opłacanie zamówień
odpowiadają pracownicy lub osoby nieupoważnione do posiadania danych płatniczych użytkownika. Opłacanie zakupów przy użyciu salda

umożliwia zachowanie kontroli nad środkami
finansowymi bez niedogodności związanych
z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, jak
to może mieć miejsce w przypadku wystawiania
faktury pro-forma.

4

DODAWANIE
PLIKÓW
Z CHMURY

Co to jest?
To opcja dostępna przy wgrywaniu plików do druku, pozwalająca na przesyłanie plików z innego wirtualnego
dysku, np. MyDrive, DropBox
i innych. Odbywa się to przez
wklejenie adresu url pliku, który przechowujesz w chmurze.

Kiedy mi się przyda?
Dodawanie plików z chmury przyda się użytkownikom, którzy nie
przechowują plików na dysku własnego komputera, a w innej przestrzeni wirtualnej.

23

24

UP TO YOU Magazine

Co skrywa PrintUp. Lista funkcjonalności, o których prawdopodobnie nie wiesz

5

ŁĄCZENIE
PRZESYŁEK

Co to jest?
Praktyczna funkcja, dzięki
której można znacząco obniżyć koszt transportu swoich
przesyłek. W przypadku zamówienia różnych produktów,
z których każdy posiada tego
samego nadawcę i adresata,
możliwe jest połączenie ich
wszystkich w jedną przesyłkę, za którą opłata zostanie
naliczona tylko raz. Należy
jednak pamiętać, że w przypadku wyboru tej opcji, czas
realizacji wszystkich zleceń
danego zamówienia zostanie
dostosowany do produktu

6

SUBKONTA
Co to jest?
Twoja firma obsługuje wielu
Klientów, a zamówienia realizowane są przez Twoich pracowników? Subkonto umożliwi Ci założenie osobnych
kont dla każdego z pracowników, figurujących pod Twoim
kontem głównym. Wszelkie
rozliczenia, faktury i historia
zamówień z subkont przypisane będą do głównego konta firmowego, jednak każdy

z najdłuższym czasem realizacji i wysyłki. Aby skorzystać
z tej funkcji na etapie konfiguracji dostawy należy zaznaczyć

wybrane produkty i wcisnąć
przycisk “POŁĄCZ PRZESYŁKI”.

z pracowników logować się będzie przez swój własny e-mail
i hasło. Dodatkowo każdemu
z subkont możesz przypisać
indywidualne role i uprawnienia. Aby stworzyć nowe
subkonto należy wybrać odpowiednią zakładkę w menu
użytkownika, a następnie kliknąć przycisk “Dodaj subkonto”, uzupełnić danymi swojego
pracownika i przypisać mu wybrane uprawnienia.
Kiedy mi się przyda?
Przyda Ci się na pewno, jeśli posiadasz pracowników,
którym nie chcesz udostępniać danych do konta administratora oraz zapisanych

tam prywatnych projektów
czy ofert. Subkonta pomagają
także systematyzować pracę
i skuteczniej mierzyć jej efekty.

Co skrywa PrintUp. Lista funkcjonalności, o których prawdopodobnie nie wiesz
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EDYTOR
PROJEKTÓW
Co to jest?
Edytor projektów to kreator,
który umożliwia Ci zarówno
korzystanie z gotowych, jak
i tworzenie własnych szablonów do wybranych produktów
z oferty printup.pl. W bazie
posiadamy kilkadziesiąt darmowych szablonów fotoksiążek, notesy personalizowane
oraz kalendarz interaktywny, a
baza ta wciąż rośnie. Szablony
posiadają gotowe do uzupełnienia ramki na zdjęcia, pola
tekstowe czy też całe layout’y

gotowe do druku. W edytorze
możesz dodawać także własne
pola tekstowe i ramki na grafiki. Znajdziesz w nim również
kilka innych przydatnych funkcji, takich jak autouzupełnianie
zdjęć czy zmiana układu stron.
Odnośnik do edytora znajduje
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się w menu użytkownika lub
bezpośrednio w konfiguratorze produków, które dostępne
są do edycji on-line.
Kiedy mi się przyda?
Jeśli nie chcesz wykonywać
projektu od zera, chcesz zaoszczędzić czas i wykorzystać
gotowy szablon, uzupełniając
go jedynie o własne elementy,
a także jeśli zależy Ci na tworzeniu unikalnych, personalizowanych produktów, łatwych
do edycji online. Dodatkowo
szablony w edytorze uwzględniają linie cięcia, marginesy,
spady, co sprawi, że nie popełnisz żadnego błędu, a wydruk
będzie prawidłowy.

Jeśli macie pytanie dotyczące funkcjonalności naszego sklepu - zapraszamy Was do kontaktu z Biurem
Obsługi Klienta - 61 88 00 999 - nasz zespół z przyjemnością udzieli Wam wszystkich odpowiedzi.
Tymczasem życzymy przyjemnego eksplorowania www.printup.pl

25

26

UP TO YOU Magazine

HEIDELBERG assistant. Zarządzanie drukarnią „na wyciągnięcie ręki”

HEIDELBERG
ASSISTANT

Zarządzanie drukarnią
„na wyciągnięcie ręki”
W przyszłości możliwe będzie również zamawianie wybranych części zamiennych.

Realizując swoją strategię „Heidelberg goes Digital” wraz z wprowadzeniem na rynek prezentowanego na targach drupa 2016 nowego rozwiązania jakim jest Heidelberg Assistant, firma
zaoferowała zupełnie nowe, przełomowe podejście w sposobie wsparcia i obsługi klienta.
Heidelberg Assistant to portal informacyjno-serwisowy Heidelberga dla klientów oparty o rozwiązania w chmurze. Heidelberg Assistant daje
dostęp do wszystkich informacji, które związane są z posiadanymi przez drukarnię maszynami
i usługami Heidelberga. W zależności od kraju
i lokalnej oferty może on także oferować szybki
i bezpośredni dostęp do sklepu internetowego
Heidelberg eShop, będącego nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie sprzedaży online. Zarejestrowani i nowi klienci mogą zamawiać materiały eksploatacyjne w dowolnej chwili i otrzymać
zamówione towary w wyjątkowo krótkim czasie.

Dostęp do platformy jest możliwy zarówno
z komputera jak również poprzez tablet lub
smartfon. Wszystkie kluczowe wskaźniki dotyczące produkcji, wydajności, informacje dotyczące umów serwisowych oraz innych usług mamy
do dyspozycji w dowolnej chwili, z dowolnego
miejsca.

Heidelberg Assistant rozszerza portfolio cyfrowych rozwiązań i umożliwia klientom monitorowanie i sprawniejsze zarządzanie procesami
oraz efektywniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych. Oprogramowanie daje użytkownikom pełny przegląd stanu serwisu i konserwacji poszczególnych maszyn w drukarni, w tym

HEIDELBERG assistant. Zarządzanie drukarnią „na wyciągnięcie ręki”

przewidywanie sytuacji wymagających działań
serwisowych opartych na zbieranych danych
i specjalnych algorytmach (Predictive Monitoring). Użytkownicy mają także dostęp do największej w branży bazy wiedzy, mogą skorzystać
z pomocy w ramach Performance Consulting
które pozwalają im zmaksymalizować wynik
finansowy. Dostęp do analityki wydajnościowej
Big Data daje narzędzia do zwiększania produktywności. Asystent umożliwi Heidelbergowi
dalszą rozbudowę istniejących aplikacji Big Data,
takich jak Predictive Monitoring. Poprzez system
możliwa jest aktualizacja oprogramowania, komunikaty konserwacji predykcyjnej lub zarządzanie umowami oraz przegląd faktur.
Obszerna analiza danych z globalnie zainstalowanej i podłączonej do sieci bazy maszyn
i oprogramowania umożliwia Heidelbergowi
opracowywanie nowych cyfrowych modeli biznesowych. Podsumowując, klienci i Heidelberg
korzystają z oceny bazy danych obejmującej
ponad 10 000 połączonych systemów maszynowych i ponad 15 000 systemów oprogramowania. Na tej podstawie można stworzyć ofertę
składającą się z wyposażenia, oprogramowania,
materiałów eksploatacyjnych i usług dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta i całego
łańcucha wartości.
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Dzięki Heidelberg Assistant komunikacja pomiędzy drukarniami a Heidelbergiem współpraca
staje się coraz bardziej cyfrowa. To stanowi dobrą podstawę do opracowania nowych cyfrowych modeli biznesowych i przyspieszenia cyfrowej transformacji.
Po doświadczeniach zebranych od dotychczasowych użytkowników dużym zainteresowaniem
cieszą się opcje pozwalające na wyszukiwanie
i zamawianie części, funkcje powiadomień,
szczegółowe informacje dot. kalkulacji oraz faktur online.
Pewne jest to, że jako produkt Heidelberg Assistant będzie stale rozwijany wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów dzięki stałej
analizie statystyk związanych z wykorzystaniem
poszczególnych funkcjonalności.
W roku 2016 Heidelberg Assistant jako nowy
projekt studyjny wyróżniony został nagrodą
“Digital Leader 2016”. Teraz po raz drugi otrzymał nagrodę Digital Edge 50 przyznaną przez
IDG Media Group USA za innowacyjność i funkcjonalności skoncentrowanej na użytkowniku.
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Produkty premium. Kto kupuje? Jak sprzedawać?

Produkty z rynku dóbr luksusowych zyskują coraz większą
popularność i istnieje kilka powodów, dla których tak się właśnie dzieje.
Po pierwsze społeczeństwo bogaci się i na zakup produktów „z wyższej półki”
może sobie pozwolić coraz częściej. Ponadto rośnie w nim przekonanie,
że niska cena niesie za sobą słabszą jakość. Coraz bardziej cenimy wysoki
standard, prestiż i unikalność. Zatem jakie cechy powinny posiadać
produkty, aby były uznane za „premium”?

PRODUKTY

Kto kupuje?
Jak sprzedawać?

Według badań The Nielsen
Global Premiumization Survey
od powszechnych dóbr produkt premium odróżnia 11
atrybutów i są to głównie: jakość zastosowanych materiałów, znana i zaufana marka,
dobry design i styl, gwarancja
luksusowych wrażeń, wyższa
funkcjonalność, wartość wytworzenia: hand-made czy eco-friendly, ograniczona dostępność, jego niepowtarzalność
i wreszcie cena. Ponadto 50%
z 30 tys. badanych potwierdziło, że kupowanie produktów
premium sprawia, że czuje się
pewnie.
Wprowadzając produkty premium, nadajesz swojej ofercie
ekskluzywny charakter. Na takie produkty możesz nakładać
znacznie wyższe ceny, a klienci, niezależnie od tego, będą
chcieli je kupować. Dlaczego
tak się dzieje?

Produkty premium. Kto kupuje? Jak sprzedawać?
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DLACZEGO
KLIENCI
KUPUJĄ
PRODUKTY
PREMIUM?
Można wymienić dwa główne motywy zakupowe - logikę
i emocje , a co za tym idzie
dwie podstawowe grupy klientów, którzy kupują dobra luksusowe.
Dla pierwszej grupy liczy się
standard, jakość, funkcjonalność. Są w stanie wydać więcej
pieniędzy na produkt, który da
korzyść i będzie niezawodny.
Zwracają uwagę na materiały
i trwałość wykonania, dodatkowe funkcjonalności, praktyczność, estetyczność. W
języku komunikacji należy podkreślać więc te cechy produktu. Ten klient dokonuje wyboru
w sposób logiczny i przemyślany, na podstawie potrzeby.
Emocje odgrywają tu zdecydowanie mniejszą rolę.
Drugą grupą są Ci, dla których produkty luksusowe stanowią element ich statusu
społecznego, są wyrazem ich
osobowości. Tacy klienci są
lojalni, przywiązują się do marek i lubią ich historie. Wiekszą uwagę zwracają na status

i ideę firmy, niż na specyfikę czy przydatność produktu.
Kupują to, co wyróżnia się w
ofercie i oddaje charakter nabywcy - niesie za sobą więcej,
niż tylko użytkowość. Nadaje
stylu czy prestiżu. W komunikacji starajmy się dotrzeć do
emocji, ponieważ to one są
głównym motorem zakupowym. ͢
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Promocje i obniżki są jednym
z rekomendowanych zabiegów
marketingowych, jednak nie
w celu dostosowania się do
krzywej cenowej rynku. Służą
do zacieśniania relacji z klientem i wzmacniania wizerunku.
W komunikacji podkreślamy
cechy, które czynią produkt
wyjątkowym, uwydatniamy to,
co jest dla nabywcy istotne
- unikalność, jakość, dbałość o detale, funkcjonalność.
Wzmacniamy
świadomość
poprzez edukację na temat
produktu i prezentację przewag. Dbamy również o odpowiednią formę komunikacji.
Produkty premium promujemy
w wysokogatunkowych materiałach reklamowych. Dotyczy
to zarówno jakości projektów,
technologii druku, jak i za-

CO RÓŻNI
SPRZEDAŻ
WYSOKOMARŻOWĄ
OD STANDARDOWEJ?
Mając jasno sprecyzowaną
grupę docelową, możemy dobrać właściwe kanały oraz
sposoby komunikacji. Nabywcy produktów premium stanowią spore wyzwanie. Należy poświęcić im więcej uwagi
i środków. Przede wszystkim
przy sprzedaży produktów premium nie powinniśmy komunikować ceną, ani zestawiać tych
produktów ze standardowymi
na tej samej półce sprzedażowej. Naszą grupą docelową
nie są ludzie, którzy poszukują najtańszej dostępnej opcji.

stosowanych surowców. Już
opowieść o produkcie powinna być przedsmakiem samego
produktu.
Robimy wszystko, aby w kontakcie z firmą klient czuł się wyjątkowo. Szybka, nienaganna
i przyjazna obsługa buduje zaufanie. Spersonalizowane wiadomości powiny wyrażać dbałość o relację. Wszystkie kanały komunikacji - social media,
malingi, strona www, siedziba, oddział - muszą być profesjonalne i spójne z misją. To

Produkty premium. Kto kupuje? Jak sprzedawać?

własnie identyfikacja z marką
i pozytywne emocje, jakie ona
wzbudza u klientów, skłaniają ich do zakupu produktów
premium. I nie trzeba chyba
przypominać, jak cenne są ich
przychylne opinie.
Regularnie wykonujemy research - poznajemy zainteresowania swoich Klientów. Mając
taką wiedzę, możemy wspierać
idee i działania, z którymi się
identyfikują. Dobrym zabiegiem w przypadku produktów
premium jest influencer marketing, tj. rozpoczęcie współpracy z osobą, która ma wpływ
na środowisko klientów, obraca się w ich kręgu i stanowi

swojego rodzaju wzór do naśladowania.
Dopieszczamy
komunikację
z klientem, tak aby zbliżała go
do marki. Po udanym zakupie,
miłym zaskoczeniem będzie
odręcznie napisany liścik z życzeniami, dodatkowy gift, np.
w postaci próbek innych produktów, ciekawe opakowanie,
które sprawia, że sam moment
jego otwierania jest przyjemnością. Te „wisienki na torcie”
sprawiają, że cały proces zakupowy staje się niezwykłym
przeżyciem.
Wszystkie te działania podnoszą status marki, budują
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pozytywna relacje z klientem
oraz jego lojalność. Sprzedaż
produktów premium jest trudniejsza i wymaga więcej pracy.
Jednak już pojedyncza transakcja przynosi wyższe zyski
niż masowa sprzedaż standardowych produktów, wszechobecnych na rynku. ͢

31

32

UP TO YOU Magazine

Produkty premium. Kto kupuje? Jak sprzedawać?

W ofercie PrintUp znajdziecie kilka produktów, które mają odpowiadać na zapotrzebowania firm sprzedających dobra luksusowe. Produkty te służą do eleganckiej prezentacji firmy.
Mają odpowiadać jakości, jaką prezentują marki premium. Jeśli Twojej firmie zależy na
wywarciu dobrego wrażenia już od pierwszego spotkania - zobacz co możemy Ci
zaproponować w PrintUp!

PREZENTER

Na konstrukcję prezentera składa się niezadrukowane etui z papieru barwionego w masie, zaprojektowane tak, aby to content
nadawał mu charakter marki. Wybieramy jeden z sześciu kolorów,
najbliższy kolorowi firmowemu. Zewnetrzną część personalizujemy
wsuwaną kartką z logo czy dowolnym komunikatem, który ma widnieć na okładce. Wnętrze wypełniamy folderem A5, komplimentką
oraz wizytówką. Efektowny dodatek do pakietu stanowi personalizowane etui do prezentera.

To zastrzeżony wzór użytkowy PrintUp.
Wykonany z wysokiej jakości
papieru barwionego w masie.
Dostępny w sześciu kolorach.
Produkt, który idealnie sprawdza się w roli prezentera Twojej firmy czy też jako ekskluzywne zaproszenie.

Produkty premium. Kto kupuje? Jak sprzedawać?
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NOTES PERSONALIZOWANY
Taki notes znajdziesz
tylko w PrintUp.
Podobnie jak prezenter, także
notes jest oprawiony w papier
barwiony w masie i dostępny

w sześciu kolorach. Również w tym przypadku
niezadrukowaną okładkę zaprojektowano tak,
aby wnętrze personalizowało ją logotypem klienta, ale to nie jedyna nietypowa funkcja notesu.
Na uwage zasługuje fakt, że Twój notes może
mieć każdą stronę różną. Możesz go zaprojektować od podstaw lub skorzystać z gotowych
szablonów, które znajdziesz w naszym edytorze

online. Stworzone z uwzględnieniem szerokich
potrzeb wielbicieli notesów - w kratkę, w kropki, w linie, w rozmaitych układach, z miejscami
na Twoje grafiki czy własne teksty - z pewnością zaskoczą i zachwycą oryginalnością. Chcesz
stworzyć unikalny, spersonalizowany prezent lub
firmowy-eksluzywny notatnik, który podkreśli indywidualność Twojej marki - do dzieła!

NOWOŚĆ!
KSIĄŻKA W TWARDEJ OPRAWIE
w PrintUp - trwała i ekskluzywna.
Odporna na próbę czasu i atrakcyjna mimo
jego upływu. Podkreśla wagę oraz wyjątkowy charakter publikacji. Idealna na albumy,
wydawnictwa kolekcjonerskie, kronikę firmy,
roczny raport finansowy czy selfpublishing.
Niezależnie od okazji, do jakiej ją wykorzystasz, książka w twardej oprawie pomoże
Ci w jakościowy sposób komunikować się ze
swoimi odbiorcami, przekazując to co chcesz
zaprezentować.
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Głowie na zdrowie...

BezMarketing.
Przestań kusić klientów,
zacznij z nimi rozmawiać!
Scott Stratten

Wiele inspirujących zdań można by napisać o
tym, czym jest dobra literatura dla ludzkiego
umysłu, ale zbiorcza mądrość potwierdza przynajmniej jedną niezaprzeczalną tezę – jedna
książka działa na nasz umysł o stokroć lepiej niż
największy worek orzechów. Dlatego w trosce
o dynamizm idei, chcielibyśmy zaprezentować
dwie pozycje z obszernej półki literatury marketingowej, które szczególnie cenimy.

W niektórych branżach upowszechnia się przekonanie, że
rynek to biznesowe pole łowieckie, a pozyskiwanie klienta najbardziej przypomina polowanie, w którym
głównymi narzędziami są przynęty kolorowych
haseł, pułapki drobnego druku i broń ostateczna w postaci podpisu na umowie. Błędne koło,
w którym próbują koegzystować coraz bardziej
podejrzliwi konsumenci i obdarzeni rosnącą
przebiegłością marketingowcy, toczy się jednak
po koleinach i nikomu nie gwarantuje wygodnej
podróży. Książka autorstwa Scotta Stratten’a pokaże jak ważne jest unikanie patologicznej relacji
z klientem. Opowie jak skutecznie przyciągnąć
jego zainteresowanie i zatrzymać poprzez ludzki,
partnerski dialog, uczciwość i autentyzm.

Ekonomia wdzięczności.
Zasada wzajemności
w biznesie
Gary Vaynerchuk
Autor książki Gary’ego Vaynerchuk, jeden z wiodących
ekspertów marketingowych,
swoją karierę oparł na podążaniu tam, gdzie kieruje się uwaga klientów. Teraz,
na przykładach własnych doświadczeń udowadnia, jak istotna dla rozwoju biznesu jest troska
o klientów i pracowników oraz dzielone z nimi
poczucie wspólnoty, i w jaki sposób te działania
mogą wnieść Twoją firmę na wyższy poziom. Dowiesz się również, jak wykorzystać dostępne kanały komunikacji, aby nie tylko promować markę, ale
wejść w dialog z klientem i zarabiać na tym oraz
jak być we właściwym miejscu o właściwej porze
i wyprzedzać konkurencję. Idea książki opiera się
na fundamentalnych zasadach ludzkiej komunikacji, na byciu miłym dla siebie nawzajem i bezinteresowności płynącej z zaufania, że okazane dobro
zawsze powraca.

KONFERENCJE
MARKETINGOWE
2019

Kongres for social media
22.01.2019
Warszawa, Kino Atlantic
SemKRK #11
22.02.2019 r.
Kraków, Manggha Kraków
II Digital Marketing
25-26.02.2019 r.
Warszawa
Mobile Trends Conference
07-08.03.2018 r.
Kraków, Stara Zajezdnia
Ecommerce Trends 2019
07.03.2019 r.
Warszawa, Businessman Institute

M@il My Day
10.-11.04.2019 r.
Warszawa, Multikino

I love marketing
13-15.03.2019 r.
Warszawa, Złote Tarasy

Targi eHandlu
17.04.2019 r.
Kraków, EXPO Kraków

Kongres Best Of Online Marketing
28-29.03.2019 r.
Warszawa, Multikino Złote Tarasy

In Digital Marketing
22-23.05.2019 r.
Warszawa, Warszawa Centrum

MarketingON
04.04.2019 r.
Bydgoszcz, Multikino

InfoShare
08-09.05.2019 r.
Gdańsk, AmberExpo

ROZWIŃ BIZNES
Z PRINTUP
Nasz sukces zdefiniowany jest sukcesem
naszych Klientów i Partnerów.
Cyklicznie wprowadzamy nowe produkty,
aby zwiększać przewagę konkurencyjną
i oferować jeszcze więcej.

OD WIZYTÓWKI
PO TWARDĄ OPRAWĘ
W PrintUp posiadamy bazę ponad 2,4 miliona
kombinacji produktów. Od najpopularniejszych,
takich jak ulotki, wizytówki, katalogi, plakaty czy kalendarze,
po unikatowe produkty, dostępne tylko
u nas: spersonalizowane notesy, etui na foldery
czy nowość - książka w twardej oprawie.
Wejdź do świata PrintUp i znajdź wszystko,
czego potrzebujesz!

YEAR

YEAR

NOWOŚĆ

Twarda oprawa

YEAR

