»

PREDSTAVITEV

Optiprint

Izjemna tehnologija za boljši jutri
..Optiprint: rešitev po meri uporabnikov in lastnikov podjetij..

Prikaz prihrankov ob najemu Optiprintove naprave
Z Optiprintovimi napravami se najem splača
že pri tisku 1.500 ČB izpisov mesečno ali 50
izpisov dnevno.
Stroški nakupa naprave, kartuš ali tonerjev,
priklopa, servisa, menjav okvarjenih delov in
podpore so pri Optiprintu enaki 0 €.

Garažni začetki
Verjetno poznate zgodbe Appla, Googla in še
nekaterih, ki so začeli kot garažna podjetja,
danes pa so svetovno znane blagovne znamke.
Ali se v mali Sloveniji skriva še ena podobna
zgodba, presodite sami.
Pred štirimi leti, ko je recesija udarila prvič, se je v
glavi profesorja Ekonomske fakultete v Ljubljani
porodilo vprašanje: »Zakaj so barvni izpisi pri tiskal
nikih toliko dražji kot črnobeli?« Od vprašanja do
prototipa rešitve je profesor s svojo ekipo
potreboval kar leto dni. Leta 2009 je ustanovil pod
jetje Optiprint d. o. o., katerega poslanstvo je zago
tavljanje kakovostnega, okolju prijaznejšega in
cenovno ugodnega tiskanja za različne poslovne
uporabnike. Poslovnim partnerjem niža stroške in
omogoči višjo kvaliteto storitev.
Od ustanovitve do danes je podjetje Optiprint
vsako leto podvojilo prihodke, iz garaž lastnikov se
je preselilo v Ljubljanski univerzitetni inkubator in
kasneje v trenutne poslovne prostore za Beži
gradom v Ljubljani, kjer je zaposlilo več kot deset
oseb in obenem nekaterim svojim strankam
znižalo stroške tiska za kar 80 odstotkov.

Stroškovno učinkovita rešitev
Kratko in jedrnato – brez drobnega tiska in zvez
dic. Za fiksno mesečno najemnino 59 € (brez

Optiprint nudi fiksno najemnino, neodvisno od števila barvnih izpisov in servisnih posegov.

DDV) lahko stranka natisne kolikor želi, in sicer v
barvah. V ceno najema je všteto vse, razen pa
pirja. Optiprint poskrbi za namestitev naprave,
podporo, servis in kartuše.

Zmogljivost naprav
Najamete lahko tiskalnike in multifunkcijske
naprave blagovne znamke HP, ki so zelo zmo
gljivi (zmorejo prek 30 enostranskih izpisov na
minuto), a jih uvrščamo med namizne, pisarniške
naprave. Najpogosteje jih uporabljajo podjetja,
in sicer v pisarnah, ki šteje 1-10 oseb.
Prednosti Optiprintove rešitve so:
a) nepredstavljivo nizka cena barvnih izpisov,
b) stroškovna učinkovitost,
c) ekološka rešitev (ni odpadnih kartuš),
d)bistveno manjša poraba elektrike,
e) enostavnost (ni vam treba skrbeti za nakup
kartuš),
f) možnost brezplačnega preizkusa,
g)pogodba brez časovne vezave,
h) majhna prostorska poraba (napravo imate
lahko na ali ob pisalni mizi).

v resnici pa bi želeli več barvnega tiskanja, je
rešitev smiselna takoj.
Za tretje, ki tiskajo malo manj, je rešitev smiselna
ob zamenjavi trenutne naprave. Tako se izog
nete začetni investiciji, hkrati pa se rešite pro
blema s tiskom, dokler imate napravo v najemu.

Prihodnost
Podjetje nudi podporo po celotni Sloveniji. Izključili
niso praktično nobenega območja, zato je podpo
ra mogoča tudi v bolj odročnih slovenskih krajih.
V letu 2013 načrtujejo širitev v tujino, najprej v
Avstrijo in Italijo, z vstopom Hrvaške v EU pa tu
di na hrvaški trg. Appla morda res ne bodo
dosegli, je pa spodbudno, da kljub slabi situaciji
v Sloveniji uspeva nekaj perspektivnih podjetij eno izmed njih je zagotovo Optiprint. 
(P.R.)

Kdaj se odločiti za sodelovanje
Za tiste, ki tiskajo veliko, vprašanja praktično ni.
Rešitev je smiselno preizkusiti takoj.
Tudi za mnoge druge, ki danes tiskajo črnobelo,
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