ŠEST TISKOVÝCH ÚLOH, KTERÉ
VÁM POMOHOU NAVÝŠIT ZISKY
Objevte šest velkoformátových tiskových
aplikací, které vám pomohou tisknout ve
větším množství a vyšší kvalitě1
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Vychází z průzkumu zadaného společností HP, který proběhl v červenci 2020 mezi 100 poskytovateli tiskových služeb v USA, Německu a Indii.
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ÚVOD

Velkoformátový tisk zůstává nadále velmi ziskový, ale spousta
jednodušších a častějších aplikací se postupně stává běžnou
komoditou, např. bannery, plakáty atd. Poskytovatelé tiskových
služeb, kteří se zaměřují na lukrativní úlohy, jsou připraveni
zachytit se vlny rostoucích hrubých zisků.
Ve společnosti HP jsme nedávno, v červenci 2020, provedli
průzkum, který analyzoval 100 poskytovatelů tiskových služeb
v USA, Německu a Indii, abychom vyhodnotili nejvýhodnější
aplikace v tomto odvětví2. Výsledky odhalily, že některé aplikace
jsou zkrátka hodnotnější jak pro zákazníky, tak vzhledem ke
konečným ziskům.
Zjistili jsme také, že mnoho poskytovatelů tiskových služeb často
využívá pro požadované lukrativní tisky externí dodavatele.
Na následujících stránkách můžete odhalit detailní informace
získané naším výzkumem a některé klíčové způsoby, jakými vám
tiskárny HP Latex řady 700 a 800 mohou pomoci tyto poznatky
uvést do praxe, abyste mohli získat více zakázek, zpracovávat
zakázky místně, snížit náklady, zvýšit zisky a zkrátit termíny
dodání.

Kvalitativní průzkum se sdílenou obrazovkou (přibližně 30 minut) pomocí telefonátu s počítačovou asistencí: technikou telefonického průzkumu, ve kterém
dotazující postupuje podle scénáře poskytnutého softwarovou aplikací. Respondenti tak mohou při každé položené otázce vidět příslušnou otázku a podněty
na obrazovce. Respondenti dostanou příklady úloh s popisem, poté jsou dotazováni 1) Kolik by si účtovali? 2) Jaký je očekávaný zisk z tisku? 3) Jde o typ úlohy,
kterou by předali externímu dodavateli?
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OKENNÍ GRAFIKA
S KONTUROVÝM
OŘEZEM
Materiál
Snadno aplikovatelný, průhledný
samolepicí vinyl s bílým inkoustem
v režimu bodové bílé
KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Okenní grafika s konturovým ořezem byla označena poskytovateli tiskových
služeb za nejlukrativnější tiskovou úlohu
Okenní grafika s konturovým ořezem zajišťuje poskytovatelům tiskových služeb
mnohem vyšší hrubé zisky, především při použití bílého inkoustu na průhledném
samolepicím vinylu.
Tato aplikace může zvýšit zisk až o 10 procentních bodů3.
Výhody tisku pomocí tiskáren HP Latex 700 W a 800 W:
Vysoce neprůsvitná bílá, která odolává efektu žloutnutí4
Flexibilní inkoust umožňuje snadnou instalaci
Inovativní systém bílého inkoustu HP s automatickou recirkulací a čištěním tiskové hlavy, který
zamezuje ucpávání a snižuje potřebu ručního čištění
Výtisky bez zápachu2 pro interiéry

Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach konečného výtisku.
Uvedený průměrný hrubý zisk společnosti: 31,5 %. Okenní grafika s konturovým ořezem s bílým inkoustem: 44 %.
4
Bílý inkoust je k dispozici u tiskáren HP Latex 700 W a 800 W. Dokonalá bílá vychází z normy ISO/DIS 23498 ve srovnání s konkurenčními alternativami
používajícími rozpouštědlové inkousty a UV technologie v ceně do 50 000 USD ke květnu 2020. Test proběhl na černém neprůhledném samolepicím vinylu
(L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) v režimu tisku 160% UF při použití 1l bílé inkoustové kazety HP 832 Latex u tiskáren HP Latex 700 W a 3l bílé inkoustové kazety
HP Latex 873 Latex u tiskáren HP Latex 800 W. Vizuální neprůhlednost = 91 %.
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OKENNÍ
SAMOLEPKY
Materiál
Průhledná samolepicí fólie s bílým
inkoustem v režimu přetisku

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Okenní samolepky zajišťují vyšší hrubé zisky a ceny5
Dosažení lepšího vykreslení barev na průsvitných a průhledných materiálech
pomocí bílého inkoustu

Výhody tisku pomocí tiskáren HP Latex 700 W a 800 W:
Vysoce neprůsvitná bílá, která odolává efektu žloutnutí6
Flexibilní inkoust umožňuje snadnou instalaci
Tisk a ořez bezokrajové grafiky bez kroucení
Skvělé výsledky tisku na čistou samolepicí fólii s registrací zpředu dozadu

Uvedený průměrný hrubý zisk společnosti: 31,5 %. Okenní samolepky, 2 vrstvy: 39 %.
Bílý inkoust je k dispozici u tiskáren HP Latex 700 W a 800 W. Dokonalá bílá vychází z normy ISO/DIS 23498 ve srovnání s konkurenčními alternativami
používajícími rozpouštědlové inkousty a UV technologie v ceně do 50 000 USD ke květnu 2020. Test proběhl na černém neprůhledném samolepicím vinylu
(L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) v režimu tisku 160% UF při použití 1l bílé inkoustové kazety HP 832 Latex u tiskáren HP Latex 700 W a 3l bílé inkoustové kazety
HP 873 Latex u tiskáren HP Latex 800 W. Vizuální neprůhlednost = 91 %.
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PODSVÍCENÉ
POUTAČE SEG
Materiál
Podsvícená polyesterová látka se
silikonovými okraji

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Nejčastější produkt s vysokým ziskem, který zajišťují externí dodavatelé7
Vysoký zdroj objemu tisku8

Výhody tisku pomocí tiskáren HP Latex řady 700 a 800:
Rychlý tisk s živými barvami a výrazným kontrastem díky ryze černým odstínům
Tisk bez zápachu9
Přímý tisk na polyester, bavlnu a porézní10 materiály s inkoustovým potahem nebo bez něj
Bezproblémový tisk na textilie se sběračem inkoustu10

Uvedený průměrný hrubý zisk společnosti: 31,5 %. Podsvícené poutače SEG: 40 %.
Páté místo v žebříčku aplikací, které představovaly nejvyšší objem tisku v roce 2019, přičemž 24 % respondentů ji hodnotilo jako největší zdroj objemu tisku.
9
Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach konečného výtisku.
10
Výkon se může lišit v závislosti na médiu – další informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator. Nejlepších výsledků
dosáhnete při použití nepružných textilních materiálů. Porézní textilie vyžadují použití volitelného sběrače inkoustu.
7
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INTERIÉROVÉ
TAPETOVÉ PANELY
PRO MALOOBCHOD
NEBO DEKORACI
Materiál
Samolepicí vinyl nebo tapeta

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Zajišťuje nadprůměrné zisky11 a zvyšuje objem tisku12
Žádaná aplikace, kterou často zajišťují externí dodavatelé13

Výhody tisku pomocí tiskáren HP Latex řady 700 a 800:
Inkousty s vysokým obsahem pigmentu poskytují rychlý tisk s živými barvami
Konzistence barev a opakovatelná délka mezi překryvy
Vynikající neutralita šedé
Tisk tapet pomocí originálních inkoustů HP Latex na vodní bázi s nezbytnými ekologickými
certifikacemi, na kterých vašim zákazníkům záleží14

Uvedený průměrný hrubý zisk společnosti: 31,5 %. Interiérové tapetové panely: 35 %.
Čtvrté místo v žebříčku aplikací, které představovaly nejvyšší objem tisku v roce 2019, přičemž 28 % respondentů ji hodnotilo jako největší zdroj objemu tisku.
13
Respondenti uvedli, že přibližně 36 % interiérových tapet se zadává externím dodavatelům (kompletně nebo částečně).
14
Certifikace UL ECOLOGO® (UL 2801) je důkazem, že inkoust splňuje řadu přísných kritérií, které jsou založené na různých atributech a životním cyklu a týkají se
ochrany lidského zdraví i životního prostředí (viz ul.com/EL). Certifikát UL GREENGUARD Gold (UL 2818) je důkazem, že produkty jsou certifikovány podle norem
UL GREENGUARD pro nízké emise chemických látek unikajících během používání ve vnitřním prostředí do vzduchu. Neomezená velikost místnosti – plně zařízená
místnost, 33,4 m² v kancelářském prostředí, 94,6 m² v prostředí učebny. Další informace jsou k dispozici na adrese ul.com/gg.
11
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PODLAHOVÁ
GRAFIKA
Materiál
Matný samolepicí vinyl

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Stabilní nadprůměrné hrubé zisky15
Jedny z nejžádanějších aplikací roku16 pro zdravotní značení a tisk pro
maloobchody i veřejné prostory
Téměř jednu pětinu podlahových aplikací zajišťují externí dodavatelé17

Výhody tisku pomocí tiskáren HP Latex řady 700 a 800:
Při laminaci lze přeskočit potahování
Pomáhá nahradit krátkodobou laminaci pomocí technologie HP Latex Overcoat18

Uvedený průměrný hrubý zisk společnosti: 31,5 %. Interiérová/exteriérová podlahová grafika: 34 %.
První místo v žebříčku aplikací, které budou vykazovat nejvyšší nárůst poptávky, vybralo 24 % respondentů.
17
Respondenti uvedli, že přibližně 20 % podlahové grafiky se zadává externím dodavatelům (kompletně nebo částečně).
18
Technologie HP Latex Overcoat zlepšuje odolnost vůči poškrábání na nízkonákladových výtiscích, u kterých by laminace byla nepraktická nebo příliš drahá.
Odolnost vůči poškrábání vychází z interního testování HP v prosinci 2019 a normy ISO 1518-2:2011. Odhady provedla laboratoř HP Media Performance Lab
na široké škále médií.
15
16
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MALÍŘSKÉ
PLÁTNO
Materiál
Plátno

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Jeden ze třech největších objemů tisku s vysokým hrubým ziskem19
Často zajišťuje externí dodavatel20

Výhody tisku pomocí tiskáren HP Latex řady 700 a 800:
Tisk obrazů v sytých barvách pro interiéry rychlostí až 25 m²/h (269 stop²/h)21
Flexibilní inkousty HP Latex zamezují praskání v ohybech okrajů
Dekorativní tisk pomocí inkoustů HP Latex na vodní bázi

Uvedený průměrný hrubý zisk společnosti: 31,5 %. Malířské plátno: 34 %.
Respondenti uvedli, že přibližně 46 % malířských pláten se zadává externím dodavatelům (kompletně nebo částečně).
21
25 m2/h (269 stop2/h) pro interiéry, platí pro řadu tiskáren HP Latex 800. Režim pro interiéry (SAV), 6 průchodů, 100 %. Vychází z interního testování HP ze
září 2020 při použití médií Avery 3001. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na mechanismu adaptivního tisku, který brání možným propadům v kvalitě obrazu.
19
20
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DALŠÍ APLIKACE
Kromě uvedených lukrativních aplikací můžete využívat další tiskové aplikace
a dosahovat tak skvělých výsledků díky tiskárnám HP Latex řady 700 a 800.

Potisk vozidel

Podsvícené polyesterové fólie

Nasvícený banner bez PVC

Výtisky jsou suché a připravené
pro okamžitou laminaci. Vrstva
flexibilního inkoustu HP Latex
usnadňuje instalaci. Záruka 3M™
MCS™ a záruka účinnosti 3M a Avery
ICS.22

Dosáhněte sytých barev při
vysokých rychlostech a úžasného
kontrastu díky ryze černým
odstínům.

Technologie HP Latex a bannery
bez PVC – ideální kombinace!

Plakátový papír

Netkaná potahovaná
tapeta bez PVC

Samolepky a štítky

Skvělá kvalita i pro použití
s běžnými ofsetovými papíry.

Tiskněte tapety pomocí
originálních inkoustů HP Latex
na vodní bázi s důležitými
certifikacemi24

Výtisky odolné vůči poškrábání
díky technologii HP Latex
Overcoat.23

Ostrý 4bodový text
Řezání bezokrajových
samolepek bez kroucení.

Záruka se v jednotlivých oblastech liší. Další informace o dostupnosti ve vaší zemi jsou k dispozici na adrese graphics.averydennison.com a 3Mgraphics.com. Na
záruku se vztahují jistá omezení.
23
Technologie HP Latex Overcoat zlepšuje odolnost vůči poškrábání na nízkonákladových výtiscích, u kterých by laminace byla nepraktická nebo příliš drahá. Odolnost
vůči poškrábání vychází z interního testování HP v prosinci 2019 a normy ISO 1518-2:2011. Odhady provedla laboratoř HP Media Performance Lab na široké škále
médií.
24
Certifikace UL ECOLOGO® (UL 2801) je důkazem, že inkoust splňuje řadu přísných kritérií, které jsou založené na různých atributech a životním cyklu a týkají se ochrany
lidského zdraví i životního prostředí (viz ul.com/EL). Certifikát UL GREENGUARD Gold (UL 2818) je důkazem, že produkty jsou certifikovány podle norem UL GREENGUARD
pro nízké emise chemických látek unikajících během používání ve vnitřním prostředí do vzduchu. Neomezená velikost místnosti – plně zařízená místnost, 33,4 m²
v kancelářském prostředí, 94,6 m² v prostředí učebny. Další informace jsou k dispozici na adrese ul.com/gg.
22
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V našem průzkumu bylo zjištěno, že téměř dvojnásobek tiskových
úloh s vysokým ziskem, např. okenní grafika, textilie pro krátkodobé
použití a podsvícená grafika, využívá technologii HP Latex. Dokazuje to
jedinečnou konkurenční výhodu technologie při tisku značení i dekorací
a také mimořádné možnosti bílého inkoustu.
Tento průzkum ukazuje, že technologie HP Latex je v oboru častou
volbou pro nejziskovější aplikace. Pomáhá poskytovatelům tiskových
služeb získat více zakázek, zadávat méně zakázek dodavatelům
a zpracovávat zakázky místně. Poskytovatelé tak mohou dosáhnout
vyššího průměrného hrubého zisku o více než 30 %25.
Nejnovější generace tiskáren HP Latex řady 700 a 800 radikálně
zvyšuje spokojenost zákazníků a pomáhá firmám nastartovat růst
a přizpůsobit se budoucím potřebám. Zvyšte svůj zisk i výdělky
a odemkněte nové možnosti díky tiskárnám HP Latex řady 700
a 800 – spolehlivá investice do budoucnosti firmy.
Další informace jsou k dispozici na adrese: hp.com/go/latex800printer
Průměrně 60 % respondentů v průzkumu uvedlo, že pro nejziskovější úlohy (až 44 % celkového hrubého zisku) dává přednost použití technologie HP Latex před
jinými technologiemi.
© Copyright, 2020 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka
k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací
nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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