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Nyíregyházán a harmincéves jubileumát
ünneplő Color Pack Zrt. leányvállalataként indult 2011-ben a printmágus.com
Zrt. Mára a jól felépített jövőképből valósággá vált. A járványhelyzetben a nyomdák
egyharmada fektetett kiemelt hangsúlyt
az online kommunikációra és az online
közösségi térben való megjelenésre. Ezek
a nyomdaipar számára kissé mellőzött és
kevés figyelmet kapott fegyverek a printmágus esetében már a világjárvány
kitörése előtt csatasorban álltak.
Több kutatás is rámutatott, hogy a nyomdaipar
megrendelőinek átlagéletkora messze alacsonyabb, mint a nyomdákat képviselő vezetőké,
ügyfélkapcsolati munkatársaké. Ezért előnyre
tehet szert az a nyomda, amelyik a megrendelői
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kör komfortzónáját célozva kommunikál. Erre és
a Color Pack három évtizedes termelési tapasztalatából nyert rutinra támaszkodva a printmágus
a teljes nyomdai termékskála legyártására vállalkozik, méghozzá házhoz szállítással. Névjegykártya, prospektus, molinó vagy roll up, de akár
könyv vagy asztali naptár, matrica, címke, boríték, zászló, esetleg háló is rendelhető az online
nyomdai szolgáltatótól.
Zsukk Lászlóval, a két társaság vezérigazgatójával beszélgettünk a világjárvány közben különös
aktualitást nyert webáruházként működő szolgáltatásukról.
„A printmagus.com egy olyan online nyomda, mely felelősséget érez a szakma jó hírnevéért,
és büszkén viseli ezt a felelősséget. Felelősséggel
a minőségért, a folyamatos termékfejlesztésért,
a partnerei magabiztos felkészültségéért és meg-

elégedéséért, felelősséggel azért, hogy ügyfelei a
legtöbbet hozzák ki nyomtatott termékeikből” –
vélekedik Zsukk László.
„Hiszünk a nyomdai termékek egyedülálló hatékonyságában, abban, hogy
nagyban hozzájárulhatnak egy
üzlet, egy kampány, egy ügy sikeréhez. Minőségi és korszerű nyomtatás.”
Ez a felelősségvállalás nemcsak a nyomdaipar
iránt érzett elkötelezettség és szakmai alázat formájában nyilvánul meg, a társadalmi felelősségvállalás egyik szép példája a Color Pack legutóbbi
jótékonysági akciója, aminek keretében ezer darab arcvédőt kapott a nyíregyházi Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság, majd további 2000 darab plexipajzs került leszállításra, így nemcsak
az egészségügyi dolgozóknak, hanem a szociális szférában tevékenykedők számára is jutott a
védőeszközből. Zsukk László felajánlotta akár az
egész országnak a pajzsok ingyenes elkészítését,
amennyiben a megrendelő vagy a megrendelő
szponzora állja az alapanyagköltséget. „Mi ezzel
tudtuk segíteni a helyi közösséget. A kollégám,
Koncz Gergő által továbbfejlesztett arcvédő

pajzs, ami egy 500 mikronos polietilén fóliából
készült, praktikus és akár egy perc alatt összerakható. Az eszközöket különböző méretekre lehet
beállítani, így bárki számára kényelmes viselet.
Elég jól eltakarja az arcot minden irányból, és
ami nagyon nagy előnye, hogy kis helyen elfér
szállításnál, illetve nagyon egyszerű, nagyon
praktikus, egy darabból áll, szuperkönnyű összeállítani és nagyon olcsó az előállítási költsége”
– tudtuk meg Zsukk Lászlótól.
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A printmagus drasztikusan egyszerűsíti le a
megrendelési folyamatokat, kényelmet, kevesebb
hibát és gyorsabb átfutásokat eredményezve.
Webáruházunkban nem kell árajánlatra várnia, kalkulátorunk segítségével könnyedén kiszámolhatja a különböző termékek árait, akár
azonnal feltöltheti anyagait és megrendelheti
termékeit. Nincsenek rejtett költségeink, a szállítási díjunk Magyarország területén belül ingyenes és plusz termékdíj sem terheli az árakat.
„Minél többekhez szeretnénk eljuttatni
a lehetőséget, hogy ezen a csatornán is
terjedjen üzenetünk.Egyszerű, gyors,
házhoz megy.”
Fontosnak tartjuk, hogy online nyomdaként is
biztonságos hátteret nyújtsunk partnereinknek.
Naponta 10 órán át nyitottak a Live Chat és
ingyenesen hívható telefonvonalaink, ahol
szakembereink várják hívásaikat, szakmai és
általános kérdésekben is. Biztos, hogy mindent
jól csináltam? Biztos, hogy azt kapom, amire
számítottam? Biztos, hogy megérkezik a termékem időre? Cégünk különösen fontosnak tartja,
hogy ezek a kérdések lehetőleg fel se merüljenek
és kezdő szintű partnereink is képesek legyenek
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professzionális nyomdakész anyagok előállítására. Garanciáink olyan fokú biztonságot nyújtanak, mely egyedülálló nem csak az online, de az
offline nyomdai piacon is.
„Küldetésünk, hogy az alkalmazott új
eszközeink együttes felhasználásával
eddig nem látott közelségbe hozzuk
a nyomdai termékeket. Hatékony, gyors
és egyedülálló.”
Anyacégünk három évtizedes nyomdai tapasztalatának köszönhetően ismerjük a megrendelők igényeit.
Erről rendszeres megerősítést kapunk ügyfeleinktől is. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi technikai színvonalon a legtöbb partnerünk igényeinek
online is legalább ennyire meg tudunk felelni. Sőt,
egy olyan gyors és kényelmes rendelési lehetőséget
tudunk biztosítani, mely jelentősen leegyszerűsíti
munkájukat. Az online üzleti modell kidolgozása
mellett számos vevő- és viszonteladó-barát szolgáltatást fejlesztettünk ki, és vezettünk be. Célul tűztük ki, hogy minél szélesebb körben támogassuk
viszonteladói partnereink munkáját, olyan lehetőségeket kínálva, melyek segítségével kiemelkedhetnek versenytársaik közül.

„Tudjuk, hogy a printmagus.com megelégedettséget, időt és pénzt hoz minden
felhasználónak.”
„Hisszük vagy nem, de egy névjegykártya
vásárlásának az élménye is olyan fontos,
mint egy parfümé vagy egy régen vágyott
cipőé. Azon dolgozunk, hogy ezt az élményt
megadjuk.”

A printmagus.com Zrt.
A nyomdai piacon végbement műszaki és információtechnológiai fejlődés során olyan eszközök
váltak elérhetővé, melyek teljesen új megvilágításba helyezték a nyomdai megrendeléseket. Új
gyártási modell jelent meg a nyomdai termékek
gazdaságosabb előállítására, melynek segítségével a kis- és közepes volumenű megrendelések
legyártása az eddigieknél jóval kedvezőbb áron
vált lehetségessé, kompromisszumok nélkül, a
legmagasabb igényeket is kielégítő, high-tech
ofszet nyomtatási minőségben. A web- és információs technológia fejlődésével olyan szoftverek és rendszerek készültek, melyek tökéletesen
támogatják ezt a gyártási modellt.
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