OBRÓBKA PO DRUKU

Ploter INteC ColorCut FB750 w FIrmIe mroCzek PolIgraFIa

Pandemia
otwiera nowe rynki
W ostatnim czasie ﬁrma Mroczek Poligraﬁa Tomasz Mroczek z Olsztyna
zainwestowała w ploter tnący INTEC ColorCut FB750. Drukarnia działa
na rynku od roku 1994, a w roku 2009 rozszerzyła swoją działalność
o druk cyfrowy. Jej oferta obejmuje zarówno niskonakładowy
druk kolorowy, jak i wysokonakładowy druk czarno-biały.

szerzenia oferowanych usług i produktów
oraz poszukiwania nowych klientów. Po analizach zapotrzebowania klientów zapadła
decyzja o rozszerzeniu usług w zakresie niskonakładowego druku etykiet oraz materiałów identyﬁkacji wizualnej. Dlatego też wybór padł m.in. na ploter tnąco-bigujący Intec
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Ploter INTEC ColorCut FB750 to model

Tomasz Mroczek: Od ponad 25 lat mo-

T. M.: Nowy ploter nie tylko będzie stano-
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poligraﬁczną wystaw psów rasowych w Pol-

także dzięki swoim możliwościom cięcia i bi-

sce. Rok 2020, zapewne jak w wielu innych

gowania dowolnych kształtów pozwoli nam

ﬁrmach, wymusił na nas konieczność roz-
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Tomasz Mroczek: Ploter będzie nam służył
do wycinania oraz nacinania etykiet i naklejek,
wycinania i bigowania różnego rodzaju zawieszek,
metek, wizytówek czy zaproszeń o nieregularnych
kształtach, a także wycinania i bigowania drobnej
galanterii papierniczej
58

POLIGRAFIKA 2/2021

OBRÓBKA PO DRUKU

MODEL INTEC COLOURCUT FB750 STANOWI IDEALNĄ
PROPOZYCJĘ DLA DRUKARŃ CYFROWYCH I AGENCJI
REKLAMOWYCH DO PRODUKCJI W MAŁYCH LUB
ŚREDNICH NAKŁADACH

Jak nowe urządzenie wpisuJe się
w strategię FirMy?

––––––––––
T. M.: Ploter pozwoli nam na rozszerzenie
usług o druk różnego rodzaju etykiet,
naklejek, tablic informacyjnych, jak również
o nadruk na przedmiotach (gadżety, upominki,
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wdrażania druku UV, arkuszowego i na przed-

nam to na pozyskanie nowych klientów, na co
obecne czasy nie są łatwe dla

miotach. Czas pokaże, czy decyzje o wprowa-
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T. M.: Nie był to nasz pierwszy kontakt
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z ﬁrmą Riset ani też pierwszy zakup w tej ﬁr-
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mie. Już kilkanaście lat temu Riset dostarczył

T. M.: Dokładnie tak; jak już wcześniej
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na nas konieczność rozszerzenia zakresu na-
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