PAKETIT
1. Avaimet käteen

by print&media

Print&Median ammattitaitoinen toimitus
tekee artikkelin haluamastasi tuotteesta (tai
tuotteista) tai palvelusta. Huolehdimme myös
kuvista, eli joko otamme kuvat tai valitsemme parhaat olemassa olevat kuvat. Teemme
artikkelin ulkoasun ja lähetämme sen sinulle
hyväksyttäväksi. Julkaisu sekä lehdessä että
verkossa. Optiona video (+1 800 eur + alv.).

Print&Media Highlights on jotain uutta – se on
kuin messut, jossa kohtaaminen asiakkaiden
kanssa tapahtuu messukäytävien sijaan lehdessä,
verkossa, somessa ja videolla.

•
•
•
•

VARAA PAIKKASI TÄSTÄ

Neljän sivun juttu 4 000 eur + alv.
Kolmen sivun juttu 3600 eur + alv.
Kahden sivun juttu 3100 eur + alv.
Yhden sivun juttu 2 500 eur + alv.

2. Do it yourself
Toinen vaihtoehto on, että lähetätte meille
valmiin tekstin ja kuvat, jolloin me viimeistelemme artikkelin ulkoasun. Julkaisu sekä
lehdessä että verkossa. Optiona myös DIY-versiossa video (+1 800 eur + alv.).

KATSO ESIMERKKEJÄ

• Kahden sivun juttu 2 500 eur + alv.
• Yhden sivun juttu 1 850 eur + alv.

P

rint&Media Highlightsin avulla pääset
esittelemään yrityksesi tuotteita ja/tai
palveluita laajalle joukolle (noin 10 000*)
Print&Median lukijoita ja seuraajia. Varsinkin
nyt kun messut ovat peruttu ja tuotteita ei päästä
esittelemään, toimii Highlights oivana väylänä
herättämään potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen. Hän voi tutustua tuotteesi etuihin kotisohvallaan, työpöydän ääressä tai missä tahansa.
Mistä on kyse? Highlights on monikanavainen
tuotteiden/palveluiden esittelyfoorumi. Kanavista ensimmäisenä mainittakoon syyskuun
lopulla ilmestyvä Highlights-lehti, johon myymme artikkelipaikkoja. Print&Median toimitus
vastaa artikkelien laadusta. Artikkeleiden avulla
yritykset voivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Sama sisältö jaetaan verkossa, somessa ja
uutiskirjeessä. Optiona on myös avaimet käteen
-tyylillä toteutettu video.
* Lukijatutkimuksen mukaan yhtä Print&Media-lehteä
lukee 4,17 silmäparia eli noin 10 000 lukijaa per numero.
**Lehti postitetaan liitelehtenä yhdessä Print&Median
syyskuun Brändinumeron kanssa. Jakelu on kattava.
Tilaajien lisäksi tuplanumero jaetaan Grafian yli 1000
jäsenelle sekä Suomen 400:lle suurimmalle yritykselle
ja mainostoimistolle.

MYÖS VERKKOON
JA SOMEEN
Sen lisäksi, että painettu Highlights
kulkeutuu noin 10 000 silmäparin* nähtäväksi, julkaistaan jokainen artikkeli
myös sähköisenä Print&Median verkkosivuilla. Highlights-artikkeleita mainostetaan myös Print&Median sosiaalisen
median kanavissa ja uutiskirjeessä, jolla
on vastaanottajia jo lähes 7500.

3. Perinteet kunniaan

OTA YHTEYTTÄ
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus olla mukana
luomassa uutta tapaa markkinoida tuotteita
ja/tai palveluita. Varaa paikkasi Highlightsyritysten joukkoon!

•
•
•
•
•

Takakansi, myyty
Kakkoskannen mainos 2 000 eur + alv.
Kokosivun mainos 1 700 eur + alv.
Puolen sivun mainos 1 000 eur + alv.
¼ sivun mainos 600 eur + alv.

AIKATAULU

VIDEOLLA TEHOA
Tarjoamme helpon mahdollisuuden
myös videon toteuttamiseen ja julkaisemiseen. Hoidamme videon suunnittelun,
kuvauksen, haastattelun, videoeditoinnin
ja julkaisemisen – eli kaiken. Voit valita videon aiheeksi esimerkiksi tietyn tuotteen
esittelyn tai laajemmalti palveluiden ja
tuotesortimentin esittelyn.

Jos et halua tuoteartikkelia, niin voit toki
ostaa myös aivan perinteisen mainospaikan
Highlights-lehdestä. Julkaisu vain lehdessä.

Jouni Mykkänen
044 978 0388
jouni@pmlehti.fi

Jarkko Hakola

040 738 9281
jarkko@pmlehti.fi

• Ota heti yhteyttä ja sovitaan yrityksellesi
parhaiten soveltuva ratkaisu
• 20.8.–7.9. haastattelujen, kuvausten ja videoiden tekemistä
• 14.9. artikkelit ja videot valmiina
• 24.9. Highlights-lehti ilmestyy ja sisällöt
julkaistaan Print&Median verkkosivuilla
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Neopost ilmoitus

Neopostin graafisen alan tuotteiden myynnistä
vastaava Matti Suntio käsissään Duplon DuSensekohdelakkalaitteella tuotettu painotyö. Laitteita
on asennettu Suomeen kaksi, Origokselle ja JP
Postitukselle.

Duplo DuSense

UV-kohdelakkausta
pienpainoksiin edullisesti
Duplo DuSense nostaa painotuotteen arvon uudelle tasolle. Nyt vahva
käsinkosketeltava UV-kohdelakka saadaan aikaan pieniinkin painoksiin.

T

UNTOAISTIT HEREILLE. SIITÄHÄN TÄSSÄ ON KYSYMYS.

– DuSensella saat painotyöhön efektejä, joita ei ole ollut
saatavilla aiemmin tällä hintatasolla.
Tämä tekee laitteesta houkuttelevan
monille digi- tai offsetpainota¬loille,
kertoo laitteen suomalaisen maahantuojan Neopostin myyntipäällikkö
Matti Suntio.
Helppokäyttöinen Duplo DuSense
on hyvin kompakti, vain 3,5 metriä
pitkä laitekokonaisuus, jonka ansiosta painot voivat tarjota asiakkailleen
vahvan lakkaefektin tuomaa lisäarvoa pieniinkin painoksiin. Laite
soveltuu niin yksittäisten arkkien kuin
useiden tuhansien painosten kohdelakkaukseen.
– Lakan paksuus voi vaihdella
välillä 20–80 mikronia. Ja lakka

voidaan ajaa toisenkin kerran, jolloin
voidaan tehdä jopa 160 mikronin
lakkakerros. Samalla ajolla voidaan
tehdä myös eri mikronitasoja eli
tekstissä voi olla vaikka 20 mikronin
lakkaus ja kuvissa 80 mikronia, Neopostin Suntio kertoo.
Mikronitasot määritetään tiedostolla, jossa lakattavat alueet merkitään mustalla värillä. Täysmusta
alue voidaan määritellä esimerkiksi
80 mikronin lakka-alueeksi ja 50%
musta 40 mikronin lakaksi.

Vankkaa teknologiaa
DuSense tulostaa 600:n dpi:n
tarkkuudella lakkaa käyttäen mustesuihkutekniikkaa. Tulostustarkkuus
mahdollistaa paksujen ja ohuiden,
jopa fonttikoko 5, kohteiden lakkauksen tarkasti. Erilaisia painettuja

tuotteita on lukuisia, kuten esitteet,
lehtien kannet, käyntikortit, postikortit, kutsut, etiketit ja pakkaukset.

”Onhan se pirun
hyvä ja kätevä
käyttää.”
Kaksi kameraa ja Duplon IRM (Image
Register Mark) takaavat lakkatulostukseen 0,2 mm tarkkuuden koko
arkin pituudelta. Automaattiset
säätötoiminnot korjaavat arkilla mahdollisesti tapahtuneen liikkumisen
XY-suunnassa sekä myös venymisen
ja vääntymisen, mikä on mahdollista
arkin laminoinnissa. Nämä säädöt
tapahtuvat automaattisesti.

Laitteen suurin arkkikoko on
364x749mm, joten se on hyvin yhteensopiva varsinkin digitaalisen painotuotannon kanssa, mutta soveltuu
myös erinomaisesti offsetpainotuotteiden lakkauksiin. Maksiminopeus
on 1080 SRA3-arkkia tunnissa.
– Jos tekee lakkausta suoraan
paperille, on materiaalin suosituspaino yli 150 grammainen paperi. Mutta
jos materiaali on laminoitu, niin läpi
menee jo esimerkiksi 80 gramman
paperi, Suntio tietää.
Neopostilla on tarjota kombolaitteisto efektien tekoon. Lakkauksen
perään saadaan nimittäin tehtyä
myös digifoliointi. Foliointi saadaan
aikaan Neopostin maahantuomalla
GMP Qtopic -laitteella. Silloin foliointi tarttuu vain lakattuihin pintoihin,
jolloin painotuottelle saadaan koholla oleva foliopreeglauksen omainen efekti – jos lakkaa on käytetty
paksusti.
– Se on todella vahva efekti ja
silloin tietenkin painotuotteesta voidaan pyytää paljon korkeampi hinta.
Yleensä tämänkaltaiset efektit ovat
olleet vain suurissa painosmäärissä
taloudellisesti järkeviä, Suntio kertoo.
Samaa GMP Qtopic -laitetta
voidaan käyttää myös laminointiin
ennen kohdelakkausta. Esimerkiksi
silkkilaminointi sopii loistavasti kirkkaan kohdelakan alle.

Suomessa kaksi laitetta
DuSense esiteltiin Euroopan markkinoille viime vuonna. Laitetta on myyty ympäri Eurooppaa, esimerkiksi

Italiaan jo 19 kappaletta. Suomessa
DuSense on matkannut jo kahdelle
asiakkaalle, Espooseen Origos Oy:lle
ja Turkuun JP Postitus Oy:lle.
– DuSense tuli syksyllä meille ja
onhan se pirun hyvä ja kätevä käyttää, kertoo Origoksen Sami Nevalainen.
– Myös asiakkaat ovat ihastelleet
paljon. Olemme tehneet heille myös
efektikirjan, jolla näytämme mihin
laite kykenee. Tätä täytyy markkinoida aktiivisesti, jo ihan senkin vuoksi,
että olimme Suomen ensimmäinen
laitteeseen investoinut yritys. Toivon
mukaan laitteita tulee paljon lisää,
koska sillä tavalla me painot voimme
auttaa toinen toistamme, Nevalainen
toivoo.
JP Postituksen Petri Ali-Jokela on
samoilla linjoilla.
– Olisihan se hyvä, että asiakkaat
ympäri Suomea oppisivat, että pieniinkin painoksiin on saatavilla näin
hienoja efektejä. Nyt asiakkaat ovat
olleet yllättyneitä, että tälläistakin
saadaan tehtyä. Olemme tehneet
laitteella esitteitä, flyereita, käyntikortteja ja lehden kansia. Arvokkaiden tuotteiden brändit ovat erityisen
hyvä kohderyhmä. Pienissä painoksissa kyse on kuitenkin vain pienestä
lisähinnasta, joten ostokynnys ei ole
asiakkaalle iso, vakuuttaa JP Postituksen Ali-Jokela.
Hinnoittelun kannalta on hyödyllistä, että laitteen oma hallintapaneeli näyttää lakkauksen hinnan kullekin
työlle. Molemmat kotimaiset asiakkaat hyödyntävät tätä ominaisuutta.

Lakka-aihiolle luodaan oma taso
mustalla värillä. Sen jälkeen
tulostetaan, mahdollisesti laminoidaan
ja kohdelakataan. Tuote on valmis
saman tien. Lopputuloksena saadaan
häkellyttävän hienoja painotuotteita.

Duplo DuSense
Top-edut
• näyttävä efekti pieniinkin
painoksiin
• edulliset
käyttökustannukset
• helppokäyttöinen ja
huoleton käyttää (pesee itse
itsensä)
• monta käyttötarkoitusta
• yhdisteltävyys digifoliointiin
• kompakti koko
• viiden vuoden takuu
• kotimainen huolto ja tuki
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SESOMA OY • ILMOITUS

oppivat myös tosi paljon, kun voivat
tulla tuotantoon ihmettelemään, että
miten mikäkin juttu tehdään ja miten
eri materiaalit toimivat.
Keitä ovat asiakkaitanne?
– Tärkein ryhmä on muut mainostoimistot. Asiakkaat tulevat pääosin
Turusta, länsirannikkolta ja Helsingin
seudulta. Kasvussa on myös suoramyynti brändeille. Näkisin, että yritykset enemmän ja enemmän haluavat
itse hoitaa ostonsa, varsinkin isommissa yrityksissä. Sitten meillä on toki
paljon pieniä asiakasyrityksiä. Isoista
brändeistä Kiilto on yksi suurimmista,
Kari paljastaa.

EFI OLI NAPPIVALINTA

Jukka Kari ja Sebastian Thon käsissään vanerilevylle juuri tulostettuja sisustustauluja kaupunkikartta-aiheella. Uudella Efi Pro 16h
-laitteella voidaan tulostaa suoraan vanerille ilman esikäsittelyjä.

MONIPUOLINEN INVESTOINTI
Kupittaan kupeessa Turussa sijaitseva painotalo Printworks teki kesällä ison ja
tärkeän investoinnin suurkuvatuotantoonsa. Nyt Kari Media Groupiin kuuluva
Printworks pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin.
Jukka Kari oli 1990-luvun lopulla
graafista suunnittelua harrastuksenomaisesti tekevä turkulaisnuori.
Esimerkiksi ravintoloille flyereitä
ja esitteitä tehnyt Kari tarvitsi tavan
laskuttaa töitään, joten hän perusti
Kari Media Groupin vuonna 1999. Pian
hän huomasi, että voisi saada töilleen paremman katteen, jos hankkisi
tiloihin oman tulostimen ja tulostaisi
itse asiakastyönsä. Printtityöt tehtiin
ensimmäiset vuodet omatarvepainon
tyylillä, mutta vuonna 2004 printtitöitä alkoi olla sen verran paljon,
että Jukka Kari perusti oman Printworks-yksikön.

Haastattelimme yhtiön perustajaa
ja toimitusjohtajaa Jukka Karia sekä
Printworksin tuotantopäällikkö Sebastian Thonia.
Kertoisitteko ensin vähän mitä
Printworks pääasiassa tekee?
– Jos tiivistää, niin teemme korkealuokkaisia mainospainotuotteita pinnasta riippumatta. Teemme tuotteita
laidasta laitaan, käyntikorteista isoihin
pintoihin. Teippaamme busseja ja toteutamme messuosastoja. Tarjoamme
sekä arkkipainopalvelut että suurkuvatulosteet rulla- ja levymateriaaleille,
vastaa Jukka Kari.

Kari Media Groupiin kuuluu sekä
mainostoimisto että printtiyksikkö.
Suostuvatko muut mainostoimistot
käyttämään teitä printtitöissään?
– Kyllä. Printworks on kuitenkin täysin
oma yksikkönsä ja erillään mainostoimistostamme. Suurimmalle osalle
toimistoista ei ole mikään ongelma tilata painopalvelut meiltä. On toki etu,
että puhumme heidän kanssaan samaa
kieltä. Meille itselle on myös suuri etu,
että yläkerran mainostoimistomme
haastaa printtiyksikköämme tekemään koko ajan haastavampia töitä.
Se kehittää meidän printtituotantoa.
Tuotekehitys on näin ollen sisäistä.
Omat suunnittelijamme puolestaan

Teitte printtipuolella juuri ison investoinnin hankkimalla Efi Pro 16h
-suurkuvakoneen. Kerrotteko tästä?
– Kyseessä on suurin investointimme suurkuvatulostukseen. Kävimme
katsomassa laitetta Sesoman (Suomen
Efi-jälleenmyyjä) Sami Moision kanssa
Brysselissä kesäkuussa ja vakuutuimme laitteen kyvykkyydestä. Teimme vertailua laajemminkin, mutta
loppusuoralla vaihtoehtoina olivat
uusi Mutoh-hybriditulostin tai Efi.
Efin ominaisuudet voittivat kuitenkin
selvästi kilvan. Meillä oli aiemmin
käytössä Mutohin hybriditulostin ja
nykyinenkin Efin laite on hybriditulostin, jolla voimme tulostaa sekä rullalta
että tasolta.
Miksi päädyitte ostamaan juuri Efin
koneen?
– Suurkuvatuotteiden tuotanto
kasvaa meillä koko ajan kysynnän
kasvaessa. Uusi kone tulostaa noin
neljä kertaa nopeammin kuin edeltävä laite ja isossa roolissa on myös
monipuolisempi materiaalien kirjo.
Ennen pystyimme tulostamaan 15 mm
paksuille materiaaleille, mutta nyt
paksuus voi olla jopa 50 mm. On myös
todella tärkeää, että laite on huoltovapaa ja ainakin tähän mennessä laite on
toiminut moitteetta, Jukka Kari toteaa
ja jatkaa:
– Efin laitteella ei synny VOC-päästöjä ja led-lamppujen myötä tulosteet
ovat heti valmiita. Led-lamppuja ei
tarvitse myöskään vaihtaa, sillä niiden

Printworks on tehnyt asiakkailleen
erilaisia materiaali- ja efektiviuhkoja.
Niiden avulla asiakkaat pidetään
kärryillä, mitä kaikkea on
mahdollista tehdä.

pitäisi kestää tulostimen koko elinkaaren ajan. Lisäksi hankauksen kesto
on loistava, jonka ansiosta monet työt
voidaan tehdä ilman laminointia.
Millaisia tuotteita pääasiassa teette
suurkuvatuotannossa?
– Perustuotteita kuten kapa- ja kennolevyä menee edelleen eniten, mutta
erikoistuotteiden määrä on kasvussa.
Niihin kuuluvat esimerkiksi vaneri-,
akustiikka- ja alumiinilevyt, vastaa
tuotantopäällikkö Sebastian Thon.

”Lopullinen päätös
tehtiin Samin kanssa
Brysselin kesäisellä
terassilla.”
Mikä Sesoman toiminnassa erityisesti vakuutti teidät?
– Sesoman kaverit ovat erittäin asiakaslähtöisiä. Heillä on intoa jumpata
asiakkaan kanssa pitkään ja hartaasti,
että oikea ratkaisu löydetään. Sesoman
yhteyspäällikkö Sami Moisio on ollut
meille tärkeä kumppani jo pitkään.
Tässä kaupassa tulimmekin loppuvaiheessa päätelmään, että haluamme
tehdä kaupat nimen omaan Sesoman
kanssa. Lopullinen päätös tehtiin
Samin kanssa Brysselin kesäisellä
terassilla, kun olimme ensin käyneet
sekä Efin että Mutohin showroomeissa.
Terassi on tärkeä paikka, naurahtaa
Jukka Kari.

Millaiset tuotteet ovat kasvussa
suurkuvapuolella?
– Erilaisten sisustustaulujen kysyntä
on kasvanut, vastaa Thon samantien.
– Uskon, että esimerkiksi Ifolor on
tasoittanut tietä sille, että ihmiset uskaltavat tilata tauluja enenevissä määrin. He ovat myyneet ideologiaa tilata
tauluja omilla kuvilla. Meillä on myös
paljon omaa tuotekehitystä, kuten harjatulle Dibond-materiaalille tehtävät
taulut. Lopputulos on Chromaluxen
tyylistä, mutta kiiltävän sijaan tyylikästä mattapintaa, Kari lisää.
Miltä painoalan markkinatilanne
kaiken kaikkiaan tällä hetkellä mielestänne näyttää?
– Julkaisuja toki julkaistaan sähköisenä enemmän ja enemmän. Se
vähentää tietynlaisten painotöiden painosmääriä, mutta pienenevät määrät
ropisevat digipainamisen laariin. Se on
meille etu. Ja paljon tulee lisääntyvää
kysyntää esimerkiksi sisustustulosteissa ja myös erilaisissa erikoistuotteissa.
Emme tekisi investointeja uuteen tekniikaan ellemme uskoisi printtituotteisiin, vahvistaa Jukka Kari lopuksi.

HALUATKO LISÄTIETOJA
EFI PRO 16H -TULOSTIMESTA?
Ota yhteyttä Sesoman
Sami Moisioon, 040 759 5550
sami.moisio@sesoma.fi
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LAAJA VALIKOIMA

LUOVIA GRAAFISIA TOTEUTUKSIA
KAIKILLE MATERIAALEILLE
Helsinkiläinen Laser Cut Studio tekee tilauksesta erilaisia luovia tulostussovelluksia laajalle
materiaalivalikoimalle muovista puuhun ja
metalliin. Vuosien varrella tasaisesti kasvaneet
tilausmäärät ovat kasvattaneet tarvetta myös
tehokkaammille teknologioille. Tarkan tutkimustyön jälkeen Laser Cut Studiossa päädyttiin
hankkimaan Canonin Océ Arizona -tasotulostin
ja Zünd-tasoleikkuri.
Yrityksen suosituimpia tuotteita ovat
tällä hetkellä erityisesti korut, taidetulosteet, sisustustuotteet ja messuosastot. Tilausten koko saattaa vaihdella
yksittäisistä tuotteista kymmenien
tuhansien kappaleiden tilauseriin.
– Asiakkaitamme ovat muun muassa korusuunnittelijat, PR-toimistot,
mainostoimistot ja taidegalleriat. Koska
tuottamamme erät ovat kooltaan niin
eri kokoisia, tarvitsimme avuksemme
hyvien laitteiden lisäksi myös helppokäyttöiset ohjelmistot, jotka auttavat

prosessien hallinnassa, Laser Cut Studion omistaja Adam Rowe kertoo.
Tehoja tuotantoon ympäristöystävällisyyttä unohtamatta
Laser Cut Studio on erikoistunut
ympäristöystävällisiin koivuvanerituotteisiin. Adam Rowen mukaan Canonin
teknologiat soveltuvat puutuotteisiin
erityisen hyvin. Yrityksen tärkein arvo,
ympäristöystävällisyys näkyy myös
teknologiavalinnoissa. Laitteiden kestävyys ja pitkäikäisyys takaavat, ettei

”Halusimme hankkia kestävät
laitteet, joilla voi tulostaa lähes
kaikille materiaaleille ja tuottaa
kaiken kokoisia, vähän erikoisempiakin tuotteita.”
Adam Rowe, Laser Cut Studio

laitteita tai niiden osia tarvitse vaihtaa
usein.
Uudet ohjelmistot ja laitteet ovat
helpottaneet myös virtaviivaistamaan
tuotantoprosessin niin, että tuotantoajat ovat lyhentyneet ja kustannukset
laskeneet. Näin lopputuotteen hinta on
pysynyt alhaisena ja laatu korkeana.
Laser Cut Studion valmistamilla tuotteilla on korkean laadun lisäksi myös
poikkeuksellisen nopeat toimitusajat,
jotka tehokkaat teknologiat ovat mahdollistaneet.

Tutustu Canonin
graafisen tuotannon
ratkaisuihin:

Ilmoituspaikka, jonka voit
halutessasi myös ostaa ja
hyödyntää yrityksellesi
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Nappivalinta
digipainokoneeksi
Premedia Helsingin Ilpo Sormunen ja Xeroxin Johanna Neiglick tarkastelemassa Xerox Iridessen vakuuttavaa painojälkeä.

P

remedia Helsingin (PMH) omistaja Ilpo Sormunen ei ole katunut
päivääkään päätöstään investoida
Xeroxin uuteen Iridesse-painokoneeseen.
Uusi työjuhta on osoittautunut nappivalinnaksi yritykselle, joka tekee painotöitä
laidasta laitaan. Yritys tekee itse digipainoja suurkuvatyöt sekä ostaa offsetpainotyöt
kumppanin kautta. Asiakkaina PMH:lla
ovat muun muassa mainostoimistot,
taidemuseot, kustantamot, pk-yritykset
sekä toiset painotalot. Haastattelussa Ilpo
Sormunen.

Painojäljessä oli
hämmästyttävän
suuri ero verrattuna
muihin koneisiin.
ILPO SORMUNEN, PREMEDIA HELSINKI

Hopeapaperille Iridessellä painettu kuva näyttää upealta, kun
mausteena on lisäksi valkoinen ja kultainen lisäväri.

Iridessen lakkamaisella clear-lisävärillä saadaan näyttäviä
tehosteita esimerkiksi käyntikorttien pintaan.

Itä-Helsingin Herttoniemessä vaikuttava Premedia Helsinki halusi parasta
mahdollista digipainolaatua lisävärien kera. Ja sai haluamansa.

Hopealla lisävärillä esiintuotu auto painettuna mustalle
säväyttää yksityiskohtien tarkkuudella.

Onko digipainotöillä kasvavaa kysyntää
vai miksi investoitte Xerox Iridesseen?
– Halusimme laajentaa digipainotöiden
tarjontaa ja siirtää offsetilta töitä omaan
digituotantoon. Laajempi materiaalivalikoima myös lisää mahdollisuuksia esimerkiksi pienpakkausten puolelle. Nopealla ja
ketterällä palvelulla sekä toimivalla laitteistolla pystymme vastaamaan asiakkaiden
tarpeeseen/kiireeseen.
Miksi päätitte ostaa juuri Iridessen?
– Se vakuutti meidät laadullaan. Painojäljessä oli hämmästyttävän suuri ero
verrattuna muihin koneisiin. Halusimme
varmatoimisen koneen, johon voi luottaa
myös ajettaessa isompia sarjoja. Koneen
luotettavuus on erittäin tärkeää. Lisäarvoa
koneelle tuovat kaksi lisäväriyksikköä, joilla
voidaan ajaa valkoista, hopeaa, kultaa ja
clear-lakkaväriä. Investointi oli sen verran
suuri meille, että teimme Xeroxin kanssa
tarkat kannattavuuslaskelmat. Niissä Xeroxin asiantuntemus auttoi meitä paljon.

Millaisia kokemuksia teillä on Iridessen
lisäväreistä?
– Painettaessa valkoisella kiinnitimme
huomion heti alussa koneen terävään
painojälkeen verraten aiempaan koneeseemme. Töitä lisäväreillä on vielä tehty
rajallisesti, mutta hienoja töitä saadaan
tehtyä esimerkiksi metallisävyjen ansiosta suhteellisen helposti. Myynti niiden
suhteen on vasta alkanut. Asiakkaille pitää
saada tietoa koneen mahdollisuuksista,
itse he eivät niistä tiedä. Aktiivista myyntiä
siis tarvitaan. Tulemme tekemään yhteistyötä myös muiden painotalojen kanssa.
Vaatii kuitenkin kovaa työtä saada lisävärien tuomat mahdollisuudet laajemmin
asiakkaiden tietoon, vaikka jonkin verran
kysyntää on jo ollutkin.
Ovatko erikoisvärit arvokkaita käyttää?
– Xeroxin antamien hinnoittelumallien
mukaan voimme hinnoitella lisävärityöt
asiakkaalle. Iso osa näitä töitä on osata
hinnoitella tiedoston valmistelutyöt, joita
täytyy tehdä lisävärien painamista varten.
Asiakas tarvitsee usein apua lisäväritiedostojen teossa. Lisävärit eivät kuulu
koneen perushuoltosopimukseen, vaan ne
ostetaan itse. Kyllä erikoistuotteilla pitää
olla mielestäni erikoishinta.
Millaiset tuotteet ovat nähdäksesi kasvussa digipainopuolella?
– Asiakkaan kiire ei ainakaan tunnu vähenevän. Luotettavalla ja monipuolisella
koneella ja ammattitaitoisella henkilökunnalla siihen pitää pystyä vastaamaan. Työt
pirstaloituvat yhä pienemmiksi ja digipai-

no on tapa vastata tähän. Laadun pitää
olla hyvä, että asiakkaan vaatimukset
saadaan täytettyä.

Hyödynnetäänkö digipainamisen hyötyjä mielestäsi kunnolla?
– Vaihtuvasta tiedosta on puhuttu vuosia
ja kuitenkin ne työt ovat suhteellisen
harvassa, missä personointia käytetään
fiksusti. Sama on lisävärien kanssa: paljon
puhutaan, mutta arjessa vielä suurin osa
töistä on perusväritöitä. Näissä koneen
luotettavuus, nopeus, kohdistustarkkuus
yms. ovat keskeisiä asioita. Ja ne ovat
Iridessessä kohdallaan. Pitää vain jaksaa
panostaa, että asiakaan tietoisuutta lisäväreistä, innovatiivisista personoinneista
ja vastaavista hyödyistä saataisiin lisättyä.
Se on koko alan yhteinen haaste.
Miltä markkinatilanne kaiken kaikkiaan
tällä hetkellä mielestäsi näyttää?
– Palvelevalla painotalolla on tarvetta. Asiakas saa meiltä henkilökohtaista palvelua
ja hänen töiden eteen nähdään todella
paljon vaivaa lyhyilläkin aikatauluilla. Asiakas on valmis myös maksamaan hyvästä
palvelusta.
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RICOH FINL AND OY / ILMOITUS

Ricohin Lassi Simojoki (vas.) ja Joonas Kaminen
esittelivät tämän kevään Fespa-messuilla yhtiön
vahvaa tulemista suurkuvamarkkinaan. Esillä oli
muun muassa LED UV -tasotulostin Pro TF6250.

Omissa käsissä

Ricoh on pitkään toimittanut laadukkaita tulostuspäitä
suurkuvatulostimiin. Nyt ne on valjastettu omiin laitteisiin.

R

icoh esitteli tänä vuonna sekä
Pro TF6250 -tasotulostimen
että Pro L5100 -lateksitulostimen. Uutuudet ovat nyt myynnissä myös
Suomessa. Haastattelussa Ricoh Finland
Oy:n Business Manager Lassi Simojoki.
Ricohilla on omaa teknologiaa niin
tulostuspäissä, väreissä kuin raudassa. Ovatko uudet suurkuvatulostimet kokonaan omaa tuotantoa?
– Kyllä. Ricohilla todellakin on pitkä
historia inkjet-teknologiassa. Yli 30
vuotta ja yli 200 patenttia alalla kertovat
paljon. Ricohin valmistamat tulostuspäät ovat yksiä alan laadukkaimpia,
joihin myös muut valmistajat luottavat.
LED UV -tasotulostin Pro TF6250
lanseerattiin Fespa-messuilla 2019.
Ovatko toimitukset jo alkaneet?
– Kyllä, ensimmäiset laitteet ovat olleet tuotannossa jo hyvän aikaa. Saman
teknologian suurempaa mallia (T7210)
on asennettu Euroopassa kohta jo 30.
Suomessa olemme varautuneet myynteihin ja meillä on myös vahva huolto-organisaatio tällä segmentillä.

Tasotulostimessa käytetään uutta
laajemman väriavaruuden väripakettia. Mitä tämä tarkoittaa?
– Valittavana on kolme väripakettia,
jokainen omiin käyttötarkoituksiinsa.
Industrial Ink omaa korkeat kiinnittymisominaisuudet yhdistettynä vahvoihin jousto-ominaisuuksiin. Versatile Inkissä on edellisten lisäksi erittäin laaja
värigamut, kun puolestaan kustannustehokas Sign&Graphics Ink on varustettu
erittäin laajalla värigamutilla ja hyvällä
kiinnittyvyydellä ja jousto-ominaisuuksilla. Asiakas voi valita tuotantoonsa
parhaiten soveltuvan väriaineen.
Millaisesta hintatasosta puhutaan?
– Tuottavuus ja ominaisuudet huomioiden hintataso on poikkeuksellinen luokassaan. Molempien mallien (TF6250 &
T7210) hintataso sijoittuu 100 000–200
000 euron välimaastoon. Lopullinen
hinta määräytyy varustelun mukaan.
Ricoh esitteli Fespassa myös lateksiuutuuden. Onko se jo myynnissä?
– Kyllä. Odotamme juuri demolaitetta
saapuvaksi Ricohin Finland Oy:n tiloi-

hin Espooseen ja tuote-esittelyt käynnistetään mahdollisimman pian.
Mikä erottaa teidän lateksikoneen
suosituista HP:n lateksimalleista?
– Markkinassa erinomaisesti menestyneeseen HP:n lateksiteknologiaan
nähden merkittävin eroavaisuus löytyy
tulostuspääteknologiasta. Ricohin
laitteissa käytetään piezo-teknologiaan
perustuvia tulospäitä, jotka kykenevät
tuottamaan vaihtuvaa pisarakokoa
alhaisella lämpötilalla. Käyttäjälle tämä
mahdollistaa laajemman materiaalivalikoiman lämmölle aroissa materiaaleissa, kuten ohuet muovimateriaalit
sekä kustannustehokkuutta alalla aina
merkittävässä roolissa toimiviin värikustannuksiin.

Koeaja uudet suurkuvatulostimemme.
Varaa henkilökohtainen esittelyaika:
Henna Perkinen, puh. 040 586 9070
Joonas Kaminen, puh. 040 589 0403

Ilmoituspaikka, jonka voit
halutessasi myös ostaa ja
hyödyntää yrityksellesi
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UPM Ilmoitus

”Uudet tekniikat kasvattavat
lukukokemusta ja samalla
printin arvoa.”
ANTTI POKKINEN / TUOTEPORTFOLIOJOHTA JA

Toinen tapa katsoa innovaatiota on
paperituotteen elinkaaren kautta. Pokkinen sanoo, että on tärkeää
ymmärtää trendejä, jotta eri papereiden ominaisuuksia voidaan muokata
tarpeen mukaan. UPM:ssä tunnistetaan
mitkä paperituotteet tulevat suosi-

Miten paperi
mahdollistaa innovaatioita
Julkaiseminen, erityisesti aikakauslehtialalla, on matkannut läpi ison
muutoksen. Digitaalisen vallankumouksen myötä ala on löytänyt tiensä
menestykseen osana monikanavaista mediamiksiä.

K

un julkaisijat jatkavat inno-

Nyt printti jatkaa lisäarvon tuottajana

“Paperia voi joskus verrata muotiin

vointia saadakseen kilpailuetua, kehittyvät myös printti- ja paperitrendit. Antti Pokkinen,

laajemmassa mediamiksissä. Se tarjoaa
jotain aivan erilaista. Siksi on tärkeää,
että me paperintuottajana innovoimme

– trendit tulevat ja menevät sykleissä,”
hän sanoo.
“Olemme paperinvalmistajina

tuoteportfoliojohtaja UPM:ltä, kertoo
kuinka UPM Communication Papers

ja kehitymme – tukeaksemme asiakkaita, jotka haluavat innovoida ja erottua

hyvässä paikassa, jotta voimme kohdata
minkä tahansa trendin: UPM:llä on

innovoi mukautuakseen julkaisijoiden
vaatimuksiin ja tarpeisiin.

printin avulla.”

paperimarkkinoiden laajin tuotetarjonta. Sen lisäksi keskitymme kehit-

“Ihmiset rakastavat yhä printtiä”,
kertoo Pokkinen viitaten printin kestävään suosioon yleisön keskuudessa

Miltä innovointi näyttää paperinvalmistajan silmin? Pokkinen sanoo,
että on tärkeää pysyä alan trendien

tämään paperin painoluokkia, jotka
ovat kysytyimpiä, ja varmistamme, että
portfoliomme todellakin vastaa mark-

ja sen jatkuvaan relevanssiin printin ja

kärjessä, jotta julkaisijan innovointiin

kinoiden tarpeita. Eräs toinen UPM:n

digin aikakaudella.
“Tiedämme, että ihmiset kuluttavat
sisältöjä tänä päivänä monella tapaa.

ja tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

etu on globaali tehdasverkosto, joka
auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme ympäri mailmaa,” sanoo Pokkinen.

tummaksi ja mitkä syrjäytyvät. Näiden
tietojen mukaan parannetaan ja keskitetään yrityksen tekemistä.
“Teemme kehitystä eri tavoin. Kaikki
alkaa tietysti keskusteluista asiakkaan
kanssa. Me käytämme myös tilastollisia
analyysejä markkinatrendeistä sekä
bisnesälyämme pysyäksemme trendien
kärjessä.”
Pokkinen lisää, että printin ja digin
rinnakkaiselo on tervetullutta paperitoimittajien puolesta, sillä se antaa
mahdollisuuden innovoida omia tuotteita ja kasvattaa lukijoiden printtielä-

Pokkinen kertoo viitaten nykytrendeihin, että ei ole yllättävää nähdä
muutosta päällystetyistä tuotteista
päällystämättömiin. Asiakkaat hakevat
tällä erottumista, huokuttelevuutta ja
kustannussäästöjä.
“Päällystetyt tuotteet on perinteisesti nähty korkealuokkaisina tuotteina, kun päällystämättömät ovat
olleet enemmän niche-tuotteita. Nyt
päällystämättömät ja mattapäällysteiset paperit ovat suosittuja. Se on selvä
trendi, jonka olemme huomanneet.
Entäpä Pokkisen suosikkipaperi? “Se
on ehdottomasti UPM Star matt 1.2 H.
Se sopii nykypäivän trendin mukaiseksi julkaisupaperiksi tosi hyvin. Sillä
on korkea laatu, korkea bulkkisuus ja
erinomainen painojälki. Se on korkean

UPM Communication Papers on
maailman johtava graafisten
papereiden valmistaja, jolla on
laaja tuotevalikoima papereita
mainontaan ja julkaisuun sekä
koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n
erinomaisesti toimivat paperit ja
palvelukokonaisuudet tuottavat
lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla
vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers:in pääkonttori on
Saksassa, ja liiketoiminta-alue
työllistää noin 8 000 henkilöä
Lue lisää:
www.upmpaper.com

luokan paperi, jota käytetään esimerkiksi asiakaslehdissä”, Pokkinen kehuu.

myksiä.
Hän sanoo, että printin ja digin rinnakkaiselo on mielenkiintoista.
“Kun näemme brändejä, jotka
käyttävät uutta tekniikkaa kasvattaakseen printtielämystä – joko puhuvien
kansien avulla tai jotenkin kokemusperäisesti – innostaa se meitä, sillä
tällaiset uudet tekniikat kasvattavat lukukokemusta ja samalla printin arvoa.
Tuemme tämän kaltaista innovatiivisuutta. Printin ja digin yhdistely antaa
kokonaisvaltaisemman kokemuksen.

Kiinnostuitko lukemaan enemmän,
mitä tämän päivän innovaatiot
julkaisualalla tarkoittavat? Lataa
FIPP & UPM raportti innovaatioista
julkaisualalla: Kuinka menestyvä julkaisija omaksuu ja valjastaa innovaation
menestykseksi: http://bit.ly/2AZR9Y8

FIPP - the network for global media, represents companies and
individuals involved in the creation, publishing, or distribution of
quality content, in whatever form,
by whatever channel, and in the
most appropriate frequency, to
defined audiences of interest.
Read more at www.fipp.com
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