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Na tegorocznych targach RemaDays 
2022 OKI po raz kolejny pokazało, 
że biały toner to mocna strona firmy. 
Czy to ważny segment Państwa 
oferty?
Branża niezwykle doceniła naszą 
technologię białego tonera – od swo-
jej premiery była ona już wielokrotnie 
nagradzana. Firmy chętnie sięgają po 
nasze urządzenia, ponieważ oferują 
one szerokie możliwości druku na 
różnorodnych mediach, ale przede 
wszystkim mają bardzo konkurencyjny 
próg wejścia w stosunku do rozwią-
zań konkurencyjnych i są szybko 
zwracającą się inwestycją. Do mo-
mentu premiery naszej pierwszej na 
świecie cyfrowej drukarki CMYK + W 
jedynymi urządzeniami oferującymi 
druk kolorem białym były rozwiązania 
bazujące na technologii atramento-
wej, termosublimacji lub „film-ready”. 
Były droższe, przeznaczone dla specy-
ficznych rynków niszowych i dostępne 
jedynie za pośrednictwem specjali-
stycznych firm. Drukarki OKI mocno 
zmieniły rynek, stały się doskonałą 
alternatywą, ponieważ zapewniały 
dużo prostszy, ekonomiczny i bardziej 
opłacalny druk z wykorzystaniem 
białego koloru zwłaszcza przy niskich 
nakładach, a do tego oferowały moż-
liwość druku na żądanie, od ręki, 
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nawet jednej sztuki. Obecnie nasze 
portfolio urządzeń z białym tonerem 
jest bardzo szerokie. Na targach 
można było zapoznać się bliżej m.in. 
z drukarką etykiet OKI Pro1050, 
cyfrową drukarką termotransferową 
Pro8432WT z technologią przełą-
czanego tonera (CMYW lub CMYK) 
czy z Pro9541WT, czyli pierwszą na 
świecie drukarką LED zapewniającą 
wydruki w 5 kolorach (CMYK + W) 
w formacie A3+, przeznaczoną do 
sitodrukowego termotransferu hybry-
dowego.

Druk etykiet jest mocno rozwija-
jącym się rynkiem. OKI widzi ten 
potencjał.
Oczywiście ten segment naszej oferty 
jest dla nas niezwykle ważny. Szacuje 
się, że globalny rynek druku ety-
kiet osiągnie wartość 49,9 mld USD 
w 2024 r. Uzyskanie dostępu do no-
wego strumienia przychodów, takiego 
jak drukowanie niskonakładowych 
etykiet, może pomóc dostawcom 
usług druku ustabilizować działal-
ność, ponieważ popyt na bardziej 
tradycyjne usługi druku maleje. Firmy 
drukarskie poszukują możliwości, 
które mogą szybko zapewnić wysoką 
rentowność przy niskich inwestycjach. 
I tu OKI Pro1050 sprawdza się zna-
komicie. Drukuje w kolorach CMYK 
+ W na przezroczystych, kolorowych 
a nawet metalicznych nośnikach –
pozwala firmom z branży drukarskiej 
przekraczać granice kreatywności 
oraz umożliwia zaoferowanie nowym 
i obecnym klientom tworzenie atrak-
cyjnych wzorów etykiet na życzenie. 
Drukarnie zyskują w ten sposób lu-
kratywne źródło przychodów.

Termotransfer to kolejny obszar 
rynku, w którym czujecie się do-
skonale.
Rzeczywiście, nasze cyfrowe drukarki 
do termotransferu też są rozwiązania-
mi niezwykle docenionymi przez firmy 
z branży. Na targach RemaDays mo-

gliśmy zobaczyć np. najmniejszą na 
rynku drukarkę A3 z białym tonerem, 
czyli OKI Pro8432WT, która została 
zaprojektowana tak, by swoim rozmia-
rem wpasować się we wnętrze każdej 
drukarni, agencji czy studia projek-
towego, gdzie przestrzeń, szybkość 
druku oraz możliwość pracy bez ogra-
niczeń są najważniejsze. Dodatkowo 
dzięki prostej obsłudze zapewnia ona 
dotarcie do wielu nowych kanałów 
sprzedaży. Okrzyknięto ją też „szyb-
kim zwrotem z inwestycji”. Umożli-
wia czerpanie zysków z możliwości 
dekoracji odzieży i produktów za 
pomocą niedrogiej technologii białego 
tonera. Do tego oferuje technologię 
przełączania tonera, która umożliwia 
wymianę pomiędzy białym a czarnym 
tonerem, co gwarantuje możliwość 
drukowania prawdziwej czerni. Do 
tego mamy też Pro9541WT, która 
jest urządzeniem nowej generacji 
typu 3w1 i stanowi dużą innowację 
w dziedzinie druku termotransfero-
wego. Oferuje ona firmom trzy róż-
ne aplikacje w jednym urządzeniu: 
klasyczny druk termotransferowy, 
tworzenie matryc sitodrukowych oraz 
sitodrukowy termotransfer hybrydowy 
(DSST).
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