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wie połowę realizowanego budżetu spółki, osiągając wysokie 
(31%) tempo wzrostu r/r. Szczególnie intensywnie rozwijane są 
segmenty produkcyjne, tj. sprzęt budowlany, maszyny poligra-
ficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych oraz obróbki 
metalu. Nieco inne spostrzeżenia ma Santander Leasing – 
wprawdzie podobnie jak inne firmy największą dynamikę wzro-
stu spółka odnotowała w obszarze finansowania pojazdów, 
jednak jeśli chodzi o sektor maszyn i urządzeń, spółka podaje 
wzrost o 9,8% w stosunku do roku wcześniejszego. Uzasadnia 
to m.in. osłabieniem koniunktury w obszarze budownictwa i rol-
nictwa oraz gorszymi od przewidywanych nastrojów w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Przewiduje jednocześnie tempo 
wzrostu rynku na koniec 2018 w granicach 18–19% r/r.

Web-to-print  
dla drukarń i agencji reklamowych

Dnia 7 grudnia br. w Łodzi, w hotelu Fokus przy ulicy Łąkowej 
23, odbędzie się konferencja poświęcona podzlecaniu dru-

ku, którą organizuje firma Iware. Wydarzenie jest skierowane 
do wszystkich firm z branży poligraficznej, które zlecają na 
zewnątrz procesy produkcyjne w ramach tzw. outscourcingu 
oraz przedsiębiorstw, które je realizują, a także do agencji 
reklamowych i drukarń, które chcą zwiększyć zakres usług 
bez konieczności inwestowania w nowe maszyny.

Program merytoryczny konferencji podzielono na trzy 
bloki tematyczne. Pierwszy będzie prezentacją najnowszego 
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Kompleksowe rozwiązania do druku korespondencji masowej (druk transakcyjny, 
transpromocyjny oraz Direct Marketing), tj. Xerox Impika Compact / Reference / Trivor 
2400 / eVolution, Rialto 900, Brenva HD, Nuvera EA oraz FreeFlow VI Suite – pakiet 
oprogramowania zaprojektowany zgodnie z filozofią Xerox FreeFlow, której najważniejszą 
cechą jest całościowe podejście do procesu produkcyjnego, począwszy od komunika-
cji z Klientami, poprzez oprogramowanie, kontroler druku, po obróbkę postpressową 
gotowych wydruków.
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Centrum Druku i Logistyki DATEV eG dostarcza usługi w zakresie przetwarzania, 
druku i wysyłki materiałów drukowanych w ramach korespondencji masowej. Realizujemy 
pełną obsługę procesu druku, poczynając od zagwarantowania bezpiecznego transferu 
dokumentów elektronicznych do naszego centrum danych, przez personalizację doku-
mentów, druk, kopertowanie aż po logistykę, konfekcjonowanie i wysyłkę przesyłek. 
Oferujemy najwyższe, potwierdzone certyfikatami standardy bezpieczeństwa oraz 
jakości wydruku.
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Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką 
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER 
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST 
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania 
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz 
pełna opieka serwisowa. 

modułu Podzlecanie, który umożliwia przekazywanie zleceń 
między drukarniami i agencjami poligraficznymi w systemie 
iwarePRINT. W tej części spotkania zaprezentowany zostanie 
również serwis www, dotyczący outsourcingu w tym systemie 
oraz lista drukarń i agencji aktywnie udostępniających swoje 
produkty w module Podzlecania oraz plany rozwoju systemu. 
W drugim bloku pokazane zostaną nowoczesne narzędzia, 
przydatne w pracy każdego drukarza. Trzeci blok to prezen-
tacja uczestników biorących udział w konferencji. 

„Zaproponowana przez nas tematyka spotkania jest odpo-
wiedzią na potrzeby drukarń i ich zleceniodawców. Od niemal 
10 lat współtworzymy polską branżę web-to-print” – mówi 
Łukasz Głośny z firmy Iware. – „Wśród naszych klientów są 
drukarnie offsetowe, cyfrowe, wielkoformatowe, a także agen-
cje reklamowe i poligraficzne. iwarePRINT to rozbudowana plat-
forma e-commerce i automatyczny system web-to-print, który 
optymalizuje procesy i porządkuje pracę drukarni czy agencji 
reklamowej. Poprzez odpowiednie zarządzanie obiegiem zlece-
nia oraz możliwościom internetowej obsługi sprzedaży, może 
też znacznie obniżyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. 
System ma charakter modułowy. Jego bazowy moduł to za-
awansowana platforma e-commerce. Do niej można dobierać 
dodatkowe segmenty, które rozbudowują system o dodatkowe 
funkcjonalności. Dlatego na konferencję serdecznie zapra-
szamy zarówno obecnych użytkowników systemu, jak również 
wszystkich, którzy chcą się zapoznać z tym rozwiązaniem, 
a także nawiązać relacje ze swoimi potencjalnymi klientami”.  

Udział w konferencji jest płatny. Więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie organizatora. 
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