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PREDSTAVITEV

Optiprint

VROČE! Zakaj bi se ukvarjali s tiskalniki?
..Inovativni najem Optiprint vam bo garantirano prihranil čas in denar..

Poglejmo na stvar drugače
Predstavljajte si, da kupujete tiskalnik. Nekaj časa
vam bo vzelo, da ugotovite, kaj sploh potrebujete.
Ko se končno odločite, je tu nabavni strošek tiskal
nika, nato kartuš oziroma tonerjev, ki se večkrat
izkažejo za dražje od same naprave. Kompatibilni
potrošni material je cenejši, vendar lahko povzroči
okvare. Ko je vaša naprava izven garancijskega ro
ka, ste plačnik servisa sami. Časa in goriva, ki ga ob
tem porabite, še sploh nismo omenili.

Problem je izpostavljen.
Kako ga rešujete pri Optiprintu?
Večina podjetij je imelo področje tiskalnikov tako
ali drugače že rešeno. Bodisi so imeli kupljene
bodisi najete. Kljub temu se odločajo za nas, saj so
izpisi oziroma potrošni material pri drugih rešitvah
enostavno predragi. Prav tako se ne želijo ukvarjati
z napravami, temveč želijo profesionalno in osre
dotočeno opravljati svoje delo. Tukaj nastopimo
mi. Najem Optiprint je namenjen tistim, ki na de
lovnem mestu naredite vsaj 500 izpisov mesečno.
Poiščemo vam primeren paket najema s tiskal
nikom ali multifunkcijsko napravo, jo namestimo
ter poleg zagotovimo še vso potrebno barvo za
barvni in črno-beli tisk ter servis na klic. Vse v ceni
paketa. S tiskalnikom se praktično ne ukvarjate več.

Prejeli ste certifikat Zveze ekoloških gibanj
Slovenije za inovativni poslovni model.
Drži. Z več kot 1.500 oddanimi tiskalniki po Slo
veniji se je naš poslovni model izkazal za energij

»Raje jih najemite in že za ceno ene kavice na dan tiskajte v barvah«, pravijo pri Optiprintu.

sko varčnega ter prijaznega do okolja in strank.
Na ravni celotne družine Optiprint letno prihra
nimo okoli 385.000 enot odpadnega materiala v
obliki kartuš. Prav tako oddajamo v najem samo
brizgalno (inkjet) tehnologijo, ki je v primerjavo
z lasersko za okoli 18,5-krat varčnejša pri porabi
električne energije.

Pomanjkljivosti?
So stranke, ki izrecno želijo laserski tiskalnik, češ da
ima lepše izpise. To je preteklo razmišljanje. Brizgal
na tehnologija je napredovala do te mere, da

stranke marsikdaj niti ne opazijo razlike med laser
skim in brizgalnim izpisom, razen če izrecno ne
potrebujejo laserja za tisk katalogov ali kakšnih
drugih posebnih gradiv. Ponekod potrebujejo
fotokopirne stroje, čeprav bi po naših izračunih za
ceno enega takšnega stroja lahko imeli več naših
tiskalnikov in še študenta, ki bi jim sproti urejal ma
terial. So tudi stranke, ki zahtevajo nadzor nad tis
kom. Tovrstne »software« rešitve so lahko priročne,
a večkrat stanejo več kot ves tisk in naprave skupaj.

In cena?
Paket najema Optiprint lahko dobite že za ceno
ene kavice na dan. Pogodbeno vas dolgoročno ne
vežemo, prav tako lahko med paketi kadarkoli pre
hajate, in to brezplačno. In da se sami prepričate o
ustreznosti naprave za svoje poslovanje, jo
prejmete za sedem dni na test – brezplačno.  (P. R.)

Letno prihranimo okoli 385.000 enot odpadnega materiala v obliki kartuš.
Ekološka in certificirana rešitev za vaše delovno mesto.
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