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Unikatowa klasyka

W
ielkie rzeczy rozpoczynają się 
od dobrze sformułowanych 
pytań, dlatego uszczegóło-
wiono je dla poszczególnych 

grup produktów: 
• Karty podarunkowe – Jak spra-

wić, by pojawił się jeszcze większy 
uśmiech u obdarowanego?

• Karty lojalnościowe – Jak sprawić, 
by klienci byli dumni z przynależe-
nia?

• Karty dostępu – Jak zwiększyć 
identyfikację z osobą?

• Karty biletu – W jaki sposób wnieść 
radość z użytkowania?
Rozwiązanie jest ukryte w innowa-

cyjnej technologii oraz minimalizacji 
kosztów produkcji, pozwalających 
użytkować kartę w sposób ukierun-
kowany i nieograniczony.

Każda innowacyjna przygoda zaczyna się od pytania oraz miejsca, 
w którym zgrany zespół rozpoczyna swoją pracę, wykorzystu-
jąc wieloletnie doświadczenie. W nadmorskim mieście Gdańsk,  
w przedsiębiorstwie Argo Card, postrzeganym jako niekwestiono-
wany lider produkcji kart oraz produktów drukowanych z 26-letnim 
doświadczeniem w branży, pojawiło się kluczowe pytanie: Jak do-
starczyć unikatową wartość finalnemu odbiorcy z wykorzystaniem 
klasycznej karty?

Prawdziwym wyzwaniem dla zespo-
łu Argo Card jest pogodzenie koniecz-
ności utrzymania najlepszych stan-
dardów zgodności z obowiązującymi 
normami branżowymi oraz potrzeba 
wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. 
Dlatego zespół obrał dwie drogi.

Pierwszą, niewidoczną dla oczu, 
jest opracowanie nowoczesnej linii 
produkcyjnej pozwalającej na produ-
kowanie własnych kart RFID z pomi-
nięciem podwykonawców kluczowego 
półproduktu, którym jest inlay. Dzięki 
zwiększeniu „głębokości” wytwarza-
nia produktu możemy zaoferować 
krótszy czas realizacji zlecenia, różne 
materiały oraz większą personalizację 
produktu.

Drugim kierunkiem było wykorzy-
stanie ekologicznych materiałów oraz 

technologii druku 3D do wykonania 
opakowań użytkowych podnoszących 
atrakcyjność kart. To rozwiązanie 
pozwoliło partnerom na up-selling 
wszelkich rozwiązań opartych na 
wykorzystaniu kart poprzez nadanie 
im nowej, przyjaznej środowisku for-
my. Niewielką prezentację naszych 
rozwiązań przedstawiamy na załą-
czonych zdjęciach. To wszystko jest 
możliwe dzięki bazie produkcyjnej 
Argo Card, prawdopodobnie jednej 
z najlepszych w Europie.
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