Sprzedawaj więcej, dzięki inteligentnym rozwiązaniom druku
,,na żądanie” od OKI Europe
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Sklep ma tylko 2 minuty, aby zrobić wrażenie na kliencie. Odliczanie rozpoczyna się od
momentu wejścia klienta do sklepu. Aby móc szybko reagować i wdrażać komunikację w
punkcie sprzedaży, potrzebne jest rozwiązanie umożliwiające szybki dostęp do szerokiej
gamy drukowanych oznaczeń skierowanych do klienta. OKI Europe oferuje szereg
rozwiązań druku, które pomagają przyciągnąć uwagę klienta i zwiększyć wartość koszyka
zakupowego, dzięki możliwości wysokojakościowego, kolorowego druku na żądanie, na
miejscu w sklepie.
Produkcja atrakcyjnych materiałów komunikacji wizualnej w sklepie
W biznesie, a zwłaszcza w branży retail, wszystko dzieje się szybko, trendy zmieniają się tu
błyskawicznie. Aby przetrwać ewolucję, zwiększyć marże, zaufanie, satysfakcję i lojalność klientów,
sprzedawcy muszą nieustannie odświeżać swoją ofertę, zapewniać ciekawe promocje i wprowadzać
innowacje. Zadowolenie klienta ma coraz większe znaczenie i stanowi główny wyróżnik, zwłaszcza
na rynku żywności i napojów. Elastyczność w szybkim dostosowywaniu ofert i reklam przy
jednoczesnym zapewnieniu klientom łatwego poruszania się po sklepie ma teraz większe znaczenie

niż kiedykolwiek – to od nich zależy bieżąca wysokość sprzedaży oraz lojalność klienta w przyszłości.
Obecnie dużo bardziej efektywnym i opłacalnym rozwiązaniem, zamiast zlecania druku materiałów
promocyjnych firmom zewnętrznym, staje się posiadanie na własność drukarki, która pozwoli nam
wydrukować samodzielnie wszystko to, czego najbardziej w danym momencie potrzebujemy. Dzięki
temu sklep może też w łatwy sposób wykorzystać możliwości real time marketingu i na bieżąco,
błyskawicznie wydrukować materiały o promocji np. trójpaku z okazji ustrzelenia hat tricka przez
reprezentacje Polski w piłce nożnej.

Kolorowe drukarki z serii C800 i urządzenia wielofunkcyjne MC800 od OKI Europe
Urządzenia OKI z serii C800 i MC800 pozwalają tworzyć szeroki wachlarz efektownych materiałów
promocyjnych drukowanych w kolorze o wysokiej rozdzielczości na różnych formatach i typach
nośników w przystępnej cenie i krótkim czasie. Od
cenówek, poprzez ulotki w formatach od A6 do A3, aż
do materiałów na nietypowych nośnikach o
gramaturze nawet do 256g/m2 czy nośnikach
wodoodpornych, odpornych na słońce i na warunki
atmosferyczne. Dzięki tacy do papieru banerowego
możliwy jest dwustronny druk kolorowych banerów o
długości nawet do 1321 mm. Te wyjątkowo niewielkie
i wydajne drukarki kolorowe A3 wykorzystują
innowacyjną, wbudowaną technologię cyfrową LED,
gwarantując dużą szybkość i wysoką jakość
wydruków. Drukowanie dużych i małych formatów za
pomocą jednego niewielkiego urządzenia od OKI jest
teraz niezwykle proste i dostępne od ręki. OKI
oferuje, wraz ze swoimi urządzeniami, aplikację
Sendys Explorer, która pozwala zmaksymalizować
wydajność pracy z dokumentami w sklepie od etapu
przechowywania do ich dystrybucji. Ułatwia ona
przechowywanie i konwertowanie dokumentów oraz
ich dystrybucję lub przesyłanie do wybranej
lokalizacji, zapewniając w ten sposób większą elastyczność w zakresie edycji, drukowania,
odzyskiwania i współdzielenia plików, a także uzyskiwania do nich dostępu.
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