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Moore wyjaśnia: „Jedynym dobrym 
odpowiednikiem klienta dla »wczesnej 
większości« jest inny członek tej grupy, 
jednak żaden rozsądny członek »wczes- 
nej większości« nie kupi nic, uprzednio nie 
zapoznawszy się z kilkoma referencjami”. 

Bez względu na to produkcja się 
rozwija, a potencjał tej technologii jest 
wysoki, chociaż nadal znajdujemy się 
we wczesnej fazie adaptacji rynkowej. 
Potwierdza to Mark Hanley z niezależnej 
organizacji badawczo-konsultingowej IT 
Strategies, który wskazuje, że wskaźnik 
wzrostu znaczenia inkjetu w segmencie 
tektury falistej jest dodatni. 

Hanley wyjaśnia: „Cyfrowy zadruk 
opakowań z tektury falistej to trend, 
który został zapoczątkowany mniej 
więcej dwa lata temu, wraz z wejściem 
na ten europejski i amerykański rynek 
takich gigantów jak HP, Durst czy EFI 
i wprowadzeniem przez nich rozwiązań 
do druku w trybie pre- i postprint, 
wykorzystujących atramenty wodne 
i utwardzane promieniami UV. Na prze-
strzeni tych dwóch lat zaobserwowali-
śmy dość ciepłe przyjęcie tej techno-
logii w sektorze docelowym, ale trzeba 
uczciwie przyznać, że nadal jest to 
okres testów, wprowadzania na rynek 
i szybkiego uczenia się dostawców. 
Potencjał zaprezentowany powyżej nie 
jest nierealistyczny dla technologii, 
która została sprawdzona i zaakcep-
towana przez tak duży segment rynku, 
w którym coraz większy nacisk kładzie 
się na produkcję »opakowań zoriento-
wanych na konsumenta«. Potencjał ten 
tkwi głównie w sprzedaży internetowej, 
opakowaniach gotowych do ustawienia 

na półkę, a także wersjonowaniu opa-
kowań z tektury falistej przeznaczonych 
do sprzedaży detalicznej. Współczesny 
przemysł przetwórstwa tektury falistej 
dostrzega ten potencjał bardzo wyraź-
nie i chce go wykorzystywać. Dodając 
do tego wspomniane zaangażowanie 
dostawców, a także inicjatywy zapo-
wiadane przez producentów rozwiązań 
zarówno analogowych, jak i cyfrowych, 
otrzymujemy gwarancję sukcesu. Tylko 
kiedy krzywa wzrostu naprawdę zacznie 
przyspieszać? Technologia nadal jest 
w fazie próbnej”.

Badania i ankiety przeprowadzone 
w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy inkjet 
wchodził na nowe rynki, dowiodły, że 
największym wyzwaniem dla tej tech-
nologii jest odpowiednie dostosowanie 

atramentów, tak aby sprawdzały się 
one w nowych środowiskach produk-
cyjnych. 

Tłum. MB  

Rozmowę Marcusa Timsona z Philem 
Jackmanem o dostosowaniu atramentów, 
a także o samym segmencie zadruku 
tektury falistej, rosnącym w nim znaczeniu 
technologii inkjetowej oraz towarzyszącym 
jej wyzwaniom i perspektywom opubli-
kujemy w następnym wydaniu „Świata 
DRUKU”. 
Tytuł oryginalny: „The Time is Right for 
Inkjet in Corrugated Printing Production”. 
Artykuł ukazał się w „Show Preview” tar-
gów CCE International 2019. Temat druku 
inkjetowego na tekturze falistej będzie 
jednym z głównych tematów otwartych 
seminariów, które odbywać się będą 
podczas wspomnianych targów. 
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www.inpolpapier.pl

Jesteśmy wiodącym dystrybutorem podłoży do druku (GD, GD-Liner, FBB), działającym 
w systemie Fast Service. Dostawy realizujemy w 48 godzin od zamówienia, co pozwala 
nam obsługiwać największych klientów w Polsce i Europie.

Inpol-Papier Sp. z o.o. Oddział Bardo: ul. Fabryczna 18, 57-256 Bardo
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Producent tektury falistej, opakowań i standów z tektury, jest nowocześnie zarządzaną, 
dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. 40-letni kapitał doświadczeń 
łączy się z solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. Główne profile 
działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem fleksogra-
ficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów tekturowych (POS).
Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 15 00, 
fax 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 32 20, 
fax 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. 14 648 36 00, 
fax 14 648 36 01
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