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O
statnio o firmie Konica Minolta 
zrobiło się w branży głośno. 
Zainstalowali Państwo pierwszy 
w Polsce system KM-1. Od cze-

go zaczęły się rozmowy o zakupie ma-
szyny i jak długo trwały negocjacje?
Rozmowy na temat tego pierwszego 
w Polsce wdrożenia to efekt naszego 
podejścia do klientów i budowania rela-
cji z nimi. Służy temu konferencja, którą 
organizujemy od kliku lat – Akademia 
Liderów Biznesu, podczas której zapro-
szeni przez nas prelegenci i praktycy 
z rynku pokazują uczestnikom między 
innymi, jak zarządzać zmianą w organiza-
cji, co zrobić, aby się wyróżnić na bardzo 
specyficznym i konkurencyjnym rynku, 
jak kreować nową jakość. Nie zapomina-
my też o umiejętności wsłuchiwania się 
w to, czego naprawdę oczekują od nas 
klienci. Naszym celem jest inspirowanie 
firm do niestandardowego podejścia 
do rozwoju biznesu. Tak między innymi 
było z drukarnią Chroma. Ważne dla nas 
było poznanie tego klienta, zrozumienie, 
na czym polega jego sukces i w jakim 
kierunku chce się rozwijać. Potrzebą 
drukarni Chroma było rozszerzenie oferty 
o druk cyfrowy w formacie B2+. Odpo-
wiedzieliśmy na tę potrzebę, znaleźliśmy 
rozwiązanie i przystąpiliśmy do nego-
cjacji, które od rozpoczęcia rozmów do 
finalizacji trwały około roku. W branży 
poligraficznej na tym poziomie budżetu 
jest to bardzo dobry wynik. 

Zarażamy innowacjami
O najnowocześniejszych rozwiązaniach w ofercie firmy Konica Minolta  

opowiada Tomasz Habierski, Product Manager Industrial Printing  

Konica Minolta Business Solutions Polska.

Co sprawia, że drukarnie coraz częściej 
myślą o rozwoju w kierunku cyfrowym? 
Ten trend wynika z potrzeby szybkiej 
realizacji zleceń nisko- i średnionakła-
dowych, które będą odpowiednio sper-
sonalizowane. Drukarnie korzystające 
z naszej maszyny KM-1 mogą skrócić 
czas od przyjęcia zlecenia do pierwsze-
go wydruku (np. próbnej partii) z kilku-
nastu godzin do zaledwie kilku minut. 
Warto również podkreślić, że w przy-
padku wdrożenia tego typu rozwiązań 
nie liczy się tylko funkcjonalność, ale 
przede wszystkim dostosowany do niej 
model biznesowy, który zapewni klien-
towi szybki zwrot z inwestycji.

Konica Minolta z sukcesem weszła na 
rynek druku przemysłowego, a KM-1 
to rewolucja wśród maszyn dużego 
formatu. Czy to znaczy, że ten obszar 
biznesowy będzie rósł?
Według danych firmy InfoTrends war-
tość rynku druku cyfrowego w USA 
i Europie Zachodniej wynosi około 917 
mld dolarów, a przy przewidywanej 

rocznej stopie wzrostu na poziomie 14% 
do 2020 roku ma szansę osiągnąć 1,3 
mld dolarów. Wprowadziliśmy cyfrową 
maszynę do kolorowego druku właśnie 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowa-
nie rynku. KM-1 otwiera przed nami cał-
kowicie nowe obszary ekspansji i daje 
możliwość rozwoju biznesowego dla jej 
nabywców. Do tej pory zlecenia w for-
macie B2+, których realizację umożli-
wia KM-1, wykonywano przeważnie na 
maszynach analogowych, co znacznie 
wydłużało proces wydruku. Wstępne 
rozmowy w Polsce są bardzo obiecu-

Możliwość obsługi 
zleceń na różnych 
nośnikach w formacie 
B2+ 
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jące, a branża poligraficzna jest żywo 
zainteresowana nowym rozwiązaniem.

Konica Minolta przedstawia swoim 
klientom najnowsze trendy, wskazując 
kierunki rozwoju biznesu. W jaki sposób 
udaje się Państwu „zarażać” innych 
swoimi innowacyjnymi pomysłami?
Staramy się dostarczać naszym klientom 
coś więcej niż tylko produkty. Jak już 
wspomniałem, oferujemy wartość doda-
ną w postaci wsparcia partnerskiego, 
edukowania i wskazywania kierunku roz-
woju biznesu. Wierzymy, że takie podej-
ście przynosi obopólne korzyści. Między 
innymi dlatego organizujemy spotkania, 
takie jak Akademia Liderów Biznesu dla 
branży poligraficznej, której piąta edycja 
odbędzie się już 23–24 maja, ale też In-
stytut Innowacji dla branży IT. Cieszy nas 
fakt, że obecna współpraca z drukarnią 
Chroma i kolejne tego typu wdrożenie 
KM-1 w Polsce to efekt właśnie tych 
działań. Chcemy, żeby klienci postrzegali 
nas jako profesjonalnego partnera bizne-
sowego i firmę wyznaczającą trendy na 
rynku. Jesteśmy dostępni dla partnerów 
również podczas targów i konferencji 
branżowych. We własnym zakresie orga-
nizujemy także dni otwarte. Pod koniec 
marca odbyły się warsztaty poświęcone 
produkcji etykiet. Przeprowadzaliśmy je 
we współpracy z firmą Flexor w naszym 
nowym Centrum Pokazowym Digital 
Imaging Square, do którego serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych prezentacjami na żywo.  

Czy w związku z tak dynamicznym 
rozwojem i ekspansją firmy na rynek 
druku przemysłowego planują Państwo 
wprowadzenie kolejnych, nowatorskich 
urządzeń, które będą miały wpływ na 
rozwój drukarń Polsce?
Rynek druku przemysłowego jest jed-
nym z głównych obszarów naszej eks-
pansji. Pracujemy obecnie nad nowa-

torskimi rozwiązaniami, które pozwolą 
na zadrukowywanie powierzchni, które 
nie były do tej pory kojarzone z po-
ligrafią. Testujemy niestandardowe 
podłoża, aby tworzyć maszyny zdolne 
do ich zadrukowywania. Co ciekawe, to 
właśnie podłoża mogą wskazać nowy 
kierunek rozwoju maszyn do druku 
przemysłowego. 

Na okładce tego numeru „Świata DRU-
KU” możemy zobaczyć Wasze kolejne 
rozwiązanie, a mianowicie Augmented 
Reality – bardzo dobrze znane choćby 
z popularnej gry „Pokemon GO” na 
smartfony. Proszę powiedzieć, jakie ta 
technologia może mieć zastosowanie 
w biznesie? 
Konica Minolta od kilku lat pracuje nad 
tym, aby rozwijać i dostarczać rozwiąza-
nia tego typu dla biznesu. Przykładem 
jest właśnie aplikacja mobilna AR, 
którą można dostosować do potrzeb 
danego przedsiębiorstwa poprzez per-
sonalizację jej wyglądu oraz treści. 
Użytkownicy aplikacji mogą sami do-
dawać do niej materiały AR – np. filmy 
czy modele 3D – lub uzyskać wsparcie 
producenta w ich przygotowaniu. Dzięki 
temu klienci zyskują zindywidualizo-
wane rozwiązanie bez konieczności 
budowania własnego systemu. 

A czy ta technologia może w jakikol-
wiek sposób być przydatna dla rynku 
poligraficznego? 
Jak najbardziej. Treści AR pozwalają 
w inny sposób spojrzeć na materiały 
drukowane. Przykładowo, używając spe-
cjalnej aplikacji podczas przeglądania 
katalogu, odbiorca zobaczy na ekranie 
smartfona linki do ofert z danym artyku-
łem, jego trójwymiarowy model czy pre-
zentację wideo. Technologia AR otwiera 
również wiele możliwości w obszarze 
digital marketingu z użyciem etykiet 
i drukowanych kreacji reklamowych oraz 
daje szansę na wyróżnienie się na rynku 
wydawniczym poprzez zamieszczanie 
interaktywnych elementów w czasopi-
smach i książkach. Ponadto AR może 
posłużyć do tłumaczenia tekstu na 
papierze oraz szybkiego rozpoznawania 
i archiwizowania dokumentów. Dlatego 
też jednym z naszych prelegentów pod-
czas tegorocznej Akademii będzie wy-
bitny specjalista i praktyk Paweł Łaska-
rzewski, który tworzy tego typu aplikacje 
wykorzystywane między innymi w branży 
poligraficznej na całym świecie. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

AccurioJet KM-1 zapewnia szybki zwrot  
z inwestycji 

AccurioJet KM-1 to gwarancja idealnego 
odwzorowania kolorów

Prosta i intuicyjna obsługa 
to jeden z atutów KM-1

Wysoka jakość druku zapewnia zwiększenie 
wartości dodanej dla klienta końcowego 


