
Další vývojový
stupeň v tisku
Změňte komunikaci, sledujte růst 
svého zisku

Protože se stírá hranice mezi transakčním a 
promočním tiskem, Kodak Vám může pomoci vytvořit 
a udržet náskok oproti konkurenci díky tiskařskému 
systému 
Kodak Versamark VL2000.

Díky vytvoření výkonné barevné variabilní aplikace 
pro direct mail a TransPromo můžete lépe získávat 
nové zákazníky a udržet si stávající. Toto pomáhá 
změnit myšlení ze stylu “náklady na strany” na “zisk na 
stranu”. Výsledkem jsou vylepšené způsoby zachycení 
trendů ve vývoji trhu a přímé cesty k vyšším tržbám, 
vytlačení konkurence a zvýšení zisku.



Zisk především
Kodak bere v potaz obě strany rovnice 
ziskovosti. S tiskovým systémem VL2000 
můžete:

• Vytvářet vysokou přidanou hodnotu, vysokou kvalitu 
komunikace

• Vytěžit z jedné z nejnižších pořizovacích cen 
a provozních nákladů

Dejte dvě strany rovnice dohromady 
a je jasné, že Kodak Versamark VL2000 
vytváří přímou linii mezi Vaším podnikáním 
a zvýšeným ziskem.

Vysoká třída kvality

Polygrafický systém VL2000 je nejkvalitnější 
z tiskařských systémů Kodak pro střední 
a vyšší objemy. Vynikající čtyřbarvotisk 
s částečným nebo plnostránkovým pokrytím 
při 600 dpi, kombinovaný s inkoustem na 
vodní bázi, který zvyšuje stálost 
a odolnost proti světlu, více než splňují kvalitu 
vyžadovanou na TransPromo, transakčních 
a direct mail aplikacích.

Je to více než rychlost ...
je to produktivita
Zařízení VL2000 pracuje při rychlosti 
250 stop/min. (76 m/min) a nabízí řadu 
schopností jak navýšit produktivitu, jako 
např. možnost výměny inkoustu za chodu, 
což zachová kontinuitu procesu. Navíc bylo 
zařízení VL2000 vyrobeno s důrazem na 
dlouhou trvanlivost, má mnoho automatických 
údržbových funkcí, které se zobrazují v 
maximálním bezporuchovém chodu a zlepšení 
schopnosti zachovat kontinuitu práce a zisku.

Řízen výkonem 
a flexibilitou
U zařízení VL2000 je možné zvolit z typů 
ovládání řady Kodak Versamark - každé 
s unikátními funkcemi, aby nejlépe odpovídalo 
Vašim specifickým požadavkům.

Správná cesta
Kompatibilita s velkým množstvím druhů 
papírů s ochrannou vrstvou znamená, 
že nemusíte kvůli zařízení VL2000 kupovat 
speciální papír. Navíc pigmentový inkoust 
nabízí vysoký stupeň stálosti a odolnosti proti 
vodě.

Integrovaný zásobník inkoustu a čistící systém

Tisková věž 
může být 
přidána, 
pokud si to 
produkce 
a aplikace 
vyžadují.



Věřte Kodaku
Kodak a Vy - transformujte společně průmysl
Jakožto inovátor v zobrazení, barvách 

a tisku firma Kodak nabízí nejširší 

spektrum integrovaných grafických 

komunikačních řešení v průmyslu. 

S vynikajícím řešením tisku 

a týmem expertů firmy Kodak 

v oblasti servisu a zákaznické 

podpory, Vám Kodak dodává 

relevantní, unikátní řešení pro 

Vaše klienty díky technologiím, 

produktům a servisu, které jsou 

jedny z nejlepších na trhu. 

Kombinace našeho širokého 

portfolia a obrovské zkušenosti je 

bezkonkurenční, umožňuje Vám být rychlejší, výkonnější a dovolí snáze expandovat 

a dominovat novým, ziskovým trhům.
Když přijde čas nalézt partnera, Vaše volba 
by měla být s nízkým rizikem a vysokou 
odměnou. Spolehněte se na inovátora 
určujícího trendy trhu, který rozumí a sdílí 
s Vámi cíle Vašeho podnikání. Spolehněte 
se na důvěryhodného partnera 
s dlouholetými zkušenostmi v polygrafii 
a cílem uspokojit zákazníka. Spolehněte se 
na společnost, která Vám pomůže vytvořit 
nový náskok v transakčním tisku.

Spolehněte se na Kodak.

Chcete se o řešeních firmy Kodak dozvědět víc?
Navštivte www.amoscz.cz
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