
TRI DÔVODY 
PREČO CHCIEŤ

S BIELYM ATRAMENT   MO
VEĽKOFORMÁTOVÉ TLAČIARNE



Pre poskytovateľov tlačových služieb, ktorí chcú svoju firmu
odlíšiť od ostatných, je dôležité zvážiť rozšírenie ponuky
o možnosť tlače s bielym atramentom. Umožní im prijímať
lukratívne zákazky, zvýšiť svoju maržu a rozšíriť ponuku
o aplikácie, ktoré môžu splniť potreby príslušnej značky
jedinečnými a nápaditými spôsobmi.
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„Moji zákazníci sa vďaka bielemu atramentu vracajú
a zadávajú ďalšie zákazky a požadujú nové aplikácie.
Podľa môjho názoru je to najbielejšia biela na trhu.“

Daniel Tejero, generálny riaditeľ, 
Marte Impresiones, Španielsko.

„HP ponúka sendvičový režim, ktorý umožňuje
tlačiť až päť vrstiev. Vďaka aplikácii zadnej farebnej
vrstvy neprídeme o živosť farieb pri osvetlení.“

Lisa Gerstnerová, vedúci výroby,  
United Visual Branding, USA

„Technológia Latex ponúka dokonalú bielu
farbu. Táto farba je výrazná, je úžasná.“

Robert Zudikian. Zakladateľ firmy PJR Kuwait.

„Používame biely atrament a to spôsobmi, ktoré 
pre nás boli predtým nemysliteľné. Umožnil
nám eliminovať odlesky a tlačiť s textúrami.“

Sean Davis, Luxe Auto Concepts. USA

PÔSOBIVÉ PRÍBEHY
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Zistite, ako iné tlačové firmy využívajú výhody bieleho
atramentu na rozšírenie obchodných príležitostí

ZISTIŤ VIAC

ZISTIŤ VIAC

ZISTIŤ VIAC

ZISTIŤ VIAC

https://www.youtube.com/watch?v=BBs8odiMiIM&list=PLoMwRIIUViGR3ESFrsrHMBEf3r1FQRZI3&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=DndGQlKK_KY&list=PLoMwRIIUViGR3ESFrsrHMBEf3r1FQRZI3&index=13
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/videos/hp-designjets/video/6226934018001/hp-latex-800-w-printer-series---marte-impresiones---spain?autoStart=true
https://www.youtube.com/watch?v=iZDgAxRci68


DÔVOD Č. 1
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Pomôže vašim zákazníkom vyniknúť  
vďaka ohromujúcej kvalite tlače

Zadávatelia reklamy požadujú vysoko pôsobivé propagačné materiály, ktoré upútajú pozornosť. Kombinácia
skvelého návrhu a tlačových výstupov jedinečnej kvality môže predstavovať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním.
Preto mnoho zadávateľov reklamy a tvorivých profesionálov prechádza na veľkoformátové tlačiarne, ktoré
produkujú kvalitné výtlačky na širokej škále médií a dosahujú bohatý výstup so živými, sýtymi farbami.
Jedným z najprekvapivejších spôsobov, ako to docieliť, je použiť biely atrament.

Môžete zvýšiť krytie a živosť pre výstupy tlačené na
priehľadné a farebné médiá.

Obrazy sú ostrejšie, takže výsledok je pôsobivejší
a je dosiahnutý vyšší kontrast za použitia rýdzo
čiernej, ktorá zvýrazňuje reklamné návrhy.

Do obrazov CMYK môžete pridať vrstvu bieleho
pozadia pre výstupy, ako sú napríklad podsvietené
reklamné pútače, na zdôraznenie krásneho návrhu
a zvýraznenie farieb.

Pri použití ako základného atramentu na priesvitnom
alebo priehľadnom podklade zlepšíte vykreslenie
farieb. Výsledok tak upúta pozornosť, čo je ideálne
pre okenné samolepky.

Ako môže biely atrament prispieť 
ku kvalitnému výsledku?

OBJAVTE TRI DÔVODY PREČO CHCIEŤ 
VEĽKOFORMÁTOVÉ TLAČIARNE  
S BIELYM ATRAMENT   MO



DÔVOD Č. 2

Biely atrament umožňuje rozšíriť portfólio
tlačových úloh:
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Pomôže rozšíriť  
vaše portfólio

Pri tlači na priehľadný substrát pre okná
tradične dochádza k zníženiu pôsobivosti farieb
kvôli svetlu, ktoré prechádza atramentom. 
Pomocou bielej podtlače a pretlače alebo dokonca
priamej bielej farby môžete dosiahnuť štýlový,
ostrý a jasný výsledok.

OKENNÁ GRAFIKA

Vytvárajte pôsobivé prispôsobené samolepky
na priehľadné, farebné alebo aj metalické
samolepiace médiá za použitia bieleho 
atramentu.

SAMOLEPKY A ŠTÍTKY

Podchyťte rastúci dopyt po úlohách
špeciálnej potlače dekoratívnych materiálov.
Dosahujte úžasné výsledky na farebných
tapetách alebo špeciálnych substrátoch, ako
je drevo, hliník, sklo, keramika a akryl, pri
zachovaní vzhľadu média.

TLAČENÉ DEKORÁCIE

Pre pôsobivé reklamné LED pútače. Pridajte
tenkú vrstvu bieleho atramentu medzi 2 farebné
vrstvy. To znamená, že počas dňa uvidíte
iba obraz na bielom atramente so správnou
reprodukciou požadovanej farby, avšak v noci
pri použití osvetlenia získate hustotu oboch
farebných vrstiev, čo zaisťuje úplnú
vernosť farieb. Táto aplikácia tiež prináša
príležitosti pre skúsených marketérov, ktorí chcú
do spodnej vrstvy začleniť mierne odlišný obraz,
čím získate dve reklamy v jednej!

PODSVIETENÉ PÚTAČE PRE DENNÉ 
A NOČNÉ POUŽITIE



DÔVOD Č. 3

Mnoho poskytovateľov tlačových služieb nemá veľkoformátovú tlačiareň s bielym atramentom, musí
preto zadávať veľké množstvo úloh s vysokou maržou na externé spracovanie. Firmám, ktoré môžu
tlačiť s bielym atramentom, to umožňuje vytvárať nové zdroje zisku: úlohy, ktoré prijímajú priamo
a nemusia ich zadávať na externé spracovanie, a úlohy, ktoré im prinášajú iní poskytovatelia tlačových
služieb. Najlepšie to možno dosiahnuť využitím jedinečných výhod bieleho atramentu.

Z výskumu vyplýva, že HP Latex je uprednostňovaná technológia pre tlačové úlohy s vysokou 
maržou, čo odráža jej jedinečné konkurenčné výhody pre tlač reklamných pútačov a 
dekoratívnych materiálov, ale aj jej jedinečné vlastnosti pre tlač bielym atramentom. 
Technológia HP Latex pomáha poskytovateľom tlačových služieb získať viac zákaziek, 
obmedziť externé spracovanie úloh a zvládať viac úloh priamo vo firme, čo môže zvýšiť ich 
priemernú hrubú maržu o viac ako 30 %.

6

Získate úlohy s vysokou maržou



Investícia do VEĽKOFORMÁTOVEJ TLAČIARNE s podporou
tlače POMOCOU BIELEHO ATRAMENTU predstavuje skvelý spôsob,
ako získať konkurenčnú výhodu a zvýšiť maržu.

Presne takú výhodu vám poskytne investícia do tlačiarní HP Latex s podporou tlače
bielym atramentom, ako sú napríklad tlačiarne HP Latex rady 700 W, 800 W a R. Tieto 
tlačiarne vám umožnia ponúkať pôsobivú grafiku, ktorá prinesie vyššiu maržu a
umožní vám stať sa jasnou voľbou pre každého, kto potrebuje cenného partnera z 
oblasti veľkoformátovej tlače.

Tlačiarne HP Latex 700 W a 800 W a tlačiareň HP Latex rady R vám umožnia 
dosiahnuť nové horizonty v oblasti tlače za použitia najlesklejšej dokonalej bielej v 
rámci jednoduchého riešenia.
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ZISTIŤ VIAC

https://largeformat.hp.com/
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