
Poveste de succes: 
Furnizor de servicii de tipar pentru producţia publicitară

RETHINK 
EFFICIENCY 
UNITED COLORS TEAM -  
COMENZI DE PRINT RIDICATE 
CHIAR ȘI ÎN TIMP DE CRIZĂ



United Colors Team este specializată în producția publicitară, cu o gamă 

completă de servicii și produse. Compania realizează diverse materiale, de la 

cărți de vizită și un întreg portofoliu de materiale de marcă, până la roll-up-uri 

și autocolante, bannere și alte printuri outdoor. În același timp, datorită unei 

echipe profesionale, compania oferă servicii de preimprimare, dezvoltare 

de produse, producție completă și campanii publicitare, inclusiv servicii 

complete de livrare. 

 

După 10 ani de activitate, United Colors Team deține o întreagă flotă de 

echipamente și sisteme de producție Konica Minolta, inclusiv un AccurioPress 

C14000, din septembrie 2020. Odată cu instalarea acestui sistem de tipar 

digital de înaltă producție, compania a înregistrat, în timp record, o creștere 

importantă a comenzilor pentru materiale tipărite.

CREȘTERE RECORD A  
COMENZILOR DE TIPAR, 
CHIAR ȘI ÎN PERIOADĂ  
DE CRIZĂ
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„Ne-am stabilit ca target un număr de peste 3 milioane  

de pagini pe an, astfel încât să înjumătățim perioada  

normală de amortizare a echipamentului. Așadar,  

avem de gând să ne recuperăm investiția în aproximativ 

3 ani, chiar și în condițiile actuale de lucru,  

când este clar că totul merge mult mai încet ca înainte 

de declanșarea pandemiei.”

Petrică Paraschiv,  

General Manager, United Colors Team, România
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Concurența acerbă și conjunctura economică actuală, 

au determinat această companie să se situeze la 

standarde internaționale de producție, iar pentru a 

realiza acest lucru au investit masiv în dezvoltarea 

afacerii. Piața de publicitate solicită constant inovații 

în domeniu, iar United Colors Team oferă clienților săi 

produse premium, realizate profesionist și la termen.

Ca partener de încredere al Konica Minolta, United 

Colors Team a achiziționat AccurioPress C14000 în 

luna septembrie a acestui an, iar până acum a reușit, 

deja, să producă peste  250.000 de pagini. Acest lucru 

a adus beneficii companiei atât din punct de vedere 

al profitului, cât și din punct de vedere al amortizării 

investiției efectuate în sistemul de tipar digital de 

înaltă producție.

Deoarece activitatea de bază a acestei companii 

este producția publicitară și tot ceea ce înseamnă 

materiale de brand tipărite, AccurioPress C14000 a 

fost alegerea perfectă pentru United Colors Team. 

Noua tehnologie Konica Minolta a fost aleasă, în 

detrimentul produselor dezvoltate de concurență,  în 

urma unei analize minuțioase a pieței, a costurilor de 

producție mai mult decât favorabile și a tehnologiei 

inovative existente pe sistemul de tipar digital de 

înaltă producție – AccurioPress C14000.

Tonerul utilizat de AccurioPress C14000 face ca 

diferenţa dintre imprimarea digitală și cea offset să 

devină insesizabilă. Cu o combinaţie de caracteristici 

precum reglaje de printare, un sistem unic de 

verificare în timp real și o unitate de control automat 

al culorilor – IQ-501, AccurioPress C14000 oferă 

imprimare de înaltă calitate, ce se remarcă într-o 

stabilitate maximă, pe întreaga durată a lucrărilor de 

volum mare.

Opțiunile îmbunătățite de control automat al culorii 

– IQ-501, de la Konica Minolta, oferă performanță 

extinsă prin verificarea calității de tipar și detectarea 

defectelor și a petelor de pe coală. Imprimarea de 

înaltă calitate înseamnă stabilitate maximă, chiar 

și în timpul lucrărilor pe termen lung, în timp ce 

se înregistrează o calitate mai mare și un volum de 

imprimare crescut.

AccurioPress C14000
SISTEM DE TIPAR DIGITAL  
DE ÎNALTĂ CALITATE 
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Petrică Paraschiv, General Manager, United Colors Team, România  

și Sorin Sumanaru, Sales Team Leader IP&PP, Konica Minolta Business Solutions România



PROVOCARE
 ɢ Identificarea unei tehnologii inovatoare pentru producția de mare volum, 

sistem de tipar digital care să ofere costuri de producție favorabile

 ɢ Creșterea profitabilității joburilor de printare de nișă

 ɢ Asigurarea unei amortizări rapide a investiției, chiar și în timpul pandemiei

SOLUŢIE
 ɢ AccurioPress C14000  

și tehnologia IQ-501 Intelligent Quality Care 

AVANTAJE
 ɢ Printuri de înaltă calitate cu stabilitate maximă pe întreaga durată  

a volumului de producție

 ɢ Creșterea numărului de comenzi a materialelor tipărite, în timp record

 ɢ Tehnologie de tipar care face ca diferența dintre producția digitală și cea 

offset să fie imperceptibilă

 ɢ Dublarea capacității sistemelor de tipar anterioare
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Konica Minolta Business Solutions România: Str. Copilului nr.18, Sector 1, București 012178 România

www.konicaminolta.ro


