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να εκτυπώσουν σε ευέλικτα υποστρώµατα βινυλί-
ου και χρησιµοποιούνται ευρέως σε car wrapping, 
banners και διαφηµιστικές πινακίδες. 

Ένα ακόµα εύρηµα της έρευνας είναι πως οι LFPs 
µε πλάτος εκτύπωσης που ποικίλει από τις 24 ως 
τις 36 ίντσες αναµένεται να αποκτήσουν το µεγαλύ-
τερο µερίδιο κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης πε-
ριόδου. Αυτοί οι εκτυπωτές χρησιµοποιούνται ως 
επί το πλείστον σε προσαρµοσµένα ενδύµατα και 
εφαρµογές CAD. Οι εκτυπωτές µε πλάτος εκτύπω-
σης που κυµαίνεται από 24» έως 36» µπορούν να 
εκτυπώσουν σελίδες σε γρήγορη διαδοχή, σε σύ-
γκριση µε άλλους εκτυπωτές και είναι κατάλληλοι 
για χαµηλό όγκο εκτυπώσεων. Αυτοί οι εκτυπωτές 
διαθέτουν ενδιαφέροντα τεχνολογικά χαρακτηρι-

στικά, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµατωµένης 
µνήµης RAM, αποθηκευτικού χώρου και σύνδεσης 
στο Internet, καθώς και πιστοποίηση Wi-Fi. 
Η αγορά των εφαρµογών σήµανσης (signage) φαί-
νεται πως έχει το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς 
LFPs εντός του 2019. Οι διαφορετικές χρήσεις του 
indoor και outdoor signage, όπως είναι οι προει-
δοποιητικές πινακίδες στους δρόµους, τα µεγάλα 
εταιρικά εµβλήµατα και οι διαφηµιστικές πινακίδες 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς των LFPs 
για εφαρµογές σήµανσης. Οι εκτυπώσεις σήµανσης 
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση συσκευών LFP. Η 
ζήτηση για εφαρµογές σήµανσης αναµένεται να αυ-
ξηθεί στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε 
αποτέλεσµα τη ζήτηση για εκτυπωτές large format. 
 TCP

πωτές καθώς αυτοί χρησιµοποιούν λιγότερα χρώ-
µατα, εξασφαλίζοντας υψηλότερες ταχύτητες εκτύ-
πωσης από εκείνες των inkjet. Εντούτοις, σταδιακά, 
οι κατασκευαστές inkjet εκτυπωτών ξεκίνησαν να 
κατασκευάζουν ταχύτερους inkjet µε µειωµένο 
λειτουργικό κόστος για large format printing, το 
οποίο οδήγησε στην ευρεία υιοθέτηση των inkjet 
εκτυπωτών στον κλάδο αυτόν. 

Η αγορά των LFPs µε διαλυτό µελάνι κατείχε το µε-
γαλύτερο µερίδιο εντός του 2018. Το διαλυτό µελάνι 
είναι συγκριτικά φτηνότερο από το UV-curable και 
τα βασισµένα στο νερό µελάνια. Το µελάνι αυτό ε-
πιτρέπει την εκτύπωση σε µια ποικιλία επιφανειών, 
συµπεριλαµβανοµένων των κυµατοειδών πλακών, 
του χαρτιού, των εύκαµπτων υλικών συσκευασίας, 
των µεταλλικών φύλλων και πλαστικών υλικών. 
Το µελάνι αυτό είναι ευέλικτο, αδιάβροχο, ανθε-
κτικό και εποµένως δεν απαιτεί ειδική επικάλυψη. 
Περιέχει χρωστικές και όχι βαφές, σε αντίθεση µε 
το υδατικό µελάνι, το οποίο περιέχει νερό. Το δια-
λυτό µελάνι είναι κατάλληλο για εφαρµογές όπως 
τo car wrapping, τα banners και οι πινακίδες. Οι 
εκτυπωτές που βασίζονται σε διαλυτό µελάνι είναι 
πιο οικονοµικοί από τους βασισµένους στο νερό 
και τους UV-curable. Οι συσκευές αυτές µπορούν 

Η αγορά των εφαρμογών σήμανσης 
(signage) φαίνεται πως έχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς LFPs εντός του 2019. 

Οι διαφορετικές χρήσεις του indoor και outdoor 
signage συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
αγοράς των LFPs για εφαρμογές σήμανσης. 

Γνωρίστε τις ανάγκες των πελατών
Πώς θα µάθετε ποιες είναι πραγµατικά οι ανά-
γκες των πελατών σας όσον αφορά το θέµα της 
εκτύπωσης σε LFPs, προκειµένου να ανταπο-
κριθείτε σε αυτές προς όφελός τους και δικό 
σας; Παραθέτουµε κάποιες ερωτήσεις που οι 
συνεργάτες θα πρέπει να κάνουν στους πελάτες 
τους και βάσει των απαντήσεων να κινηθούν 
σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και προτάσεις.

Για ποιον σκοπό;
Χρειάζεται ο πελάτης τη δηµιουργία banners 
για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, βιτρίνες, πα-
ρουσιάσεις εταιρικών meetings, πίνακες µε-
νού, σχεδιαγράµµατα ή γραφικά αυτοκινήτων; 
Μπορεί ακόµα να έχει στο νου του πολλαπλές 
χρήσεις για την τεχνολογία των LFPs. Ανάλογα 
µε την απάντηση, ο συνεργάτης µπορεί να τον 
κατευθύνει σε διαφορετικές λύσεις. 

Σε τι υλικά θα εκτυπώνει;
Διαφορετικά brands και µοντέλα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικούς τύπους 
εφαρµογών. Για παράδειγµα, κάποια είναι 
σχεδιασµένα ειδικά για φωτογραφικές, καλλι-
τεχνικές και εµπορικές εφαρµογές. Άλλες πάλι 
µπορούν να δηµιουργήσουν υψηλής ποιότητας 
εκτυπώσεις σε υφάσµατα, όπως είναι οι ση-
µαίες και η κατηγορία του soft signage. Άλλες 
εξειδικεύονται στην εκτύπωση σε πλαστικά, 

µέταλλα, ξύλο, ακρυλικά κ.ο.κ. Διαφορετικά υλικά 
απαιτούν διαφορετικά µελάνια, τα οποία µε τη σειρά 
τους καθορίζουν ποιες επιλογές εκτύπωσης είναι 
διαθέσιµες. 

Πόση ταχύτητα χρειάζεται;
Γνωρίζει ο πελάτης πόσο συχνά και πόσο πολύ θα 
εκτυπώνει; Ένα βασικό µοντέλο LFP είναι ιδανικό 
εφόσον δεν υπάρχουν µεγάλες απαιτήσεις εκτύπω-
σης. Από την άλλη, ίσως απαιτηθεί η επιλογή ενός 
πιο εξελιγµένου µοντέλου για µεγαλύτερο όγκο 
εκτυπώσεων και ταχύτητες. 

Ποια µεγέθη;
Ο συνεργάτης χρειάζεται να γνωρίζει κατά πόσον 
ο πελάτης θα εκτυπώνει µικρές, µεγέθους αφίσας 
εκτυπώσεις ή µεγάλες πινακίδες. Το µέγεθος των 
υποστρωµάτων και των εικόνων αναγκαστικά πε-
ριορίζουν τις επιλογές, µιας και ο καθένας εκτυπω-
τής διαθέτει διαφορετικούς περιορισµούς µεγεθών. 

Πώς θα εµφανίζονται τα γραφικά;
Δείτε κατά πόσον θα µπορείτε να δείτε τα γραφικά 
από κοντά ή από απόσταση. Εφόσον το κοινό στο 
οποίο θα απευθύνεται θα βλέπει το αποτέλεσµα 
από κοντά, καλό θα ήταν ο συνεργάτης να προτείνει 
συσκευές που εκτυπώνουν σε υψηλότερες ανα-
λύσεις. 

Πώς και για πόσο θα εµφανίζεται η εκτύπωση;
Μπορεί ο πελάτης να σκοπεύει να τη βάλει σε 
πλαίσιο, να την κρεµάσει από το ταβάνι, να την 
τοποθετήσει σε καβαλέτο ή να την αναρτήσει σε 
παράθυρο. Η απάντηση σε αυτή την πληροφορία 
θα βοηθήσει τον συνεργάτη να καθορίσει τον 
τύπο του µέσου που θα απαιτηθεί. 

Πόσο wide format printing χρησιµοποιεί;
Η απάντηση στην ερώτηση αυτή θα βοηθήσει τον 
συνεργάτη να εκτιµήσει τον όγκο των απαιτού-
µενων εκτυπώσεων, την επιθυµητή ταχύτητα και 
τον σκοπό των απαιτήσεων του πελάτη. 
Εφόσον ο όγκος των εκτυπώσεων είναι µεγάλος, 
η επένδυση σε κάποια συσκευή LFP θα µπο-
ρούσε να δικαιολογηθεί χωρίς προβλήµατα. 

Πόσο στοιχίζει το outsourcing;
Οι πελάτες που ξοδεύουν πολλά χρήµατα σε 
outsourced εκτυπώσεις, µπορούν ακόµα πιο εύ-
κολα να δικαιολογήσουν την αγορά τεχνολογίας 
wide format. 
Ο συνεργάτης δεν πρέπει να ξεχάσει να δείξει 
στον πελάτη πως οφείλει να συµπεριλάβει όλες 
τις outsourced δαπάνες για γραφικές παραστά-
σεις και για πάσης φύσεως εκτυπωµένα αντικεί-
µενα, τα περισσότερα από τα οποία µπορούν να 
δηµιουργηθούν µε τους wide-format printers.

σεων και υπηρεσιών διαχείρισης και στο κοµµάτι 
του large format printing από 24’’ έως και 60’’. 
Με υπηρεσίες Managed Print Services (MPS), 
Service Support από άριστα εκπαιδευµένο και ε-

Έπειτα από µια δύσκολη περίοδο οικονοµικής 
αστάθειας η οποία επηρέασε την ροή και την 
ανάπτυξη της πλειοψηφίας της εγχώριας βιοµη-
χανίας, η αγορά του large format printing δείχνει 
να ανακάµπτει αισθητά πλέον και µε γρήγορους 
ρυθµούς. Με µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης στο 
4% η αύξηση της συγκεκριµένης αγοράς αναµέ-
νεται να φτάσει στα 10,6 δις µέχρι το 2023. 

Με εφαρµογές σε ποικίλους κλάδους επιχειρή-
σεων, όπως είναι η διαφήµιση, η φωτογραφία, 
τα φωτοτυπικά κέντρα, οι γραφικές τέχνες κ.λπ, 
αλλά και σε πιο εξειδικευµένους ακόµη τοµείς 
όπως η αρχιτεκτονική και οι εφαρµογές CAD, 
των οποίων η αποτελεσµατικότητα βασίζεται στην 
σωστή προβολή, τα Large Format παύουν να 
είναι απλά µηχανήµατα και αναγάγονται σε ερ-
γαλεία δηµιουργίας. Η δε τεράστια εξέλιξη τόσο 
στην τεχνολογία όσο και στο λογισµικό κοµµάτι 
της κατηγορίας, έχει ως αποτέλεσµα την ένταξη 
νέων υλικών εκτύπωσης, µεγαλύτερες ταχύτητες 
και ευκολία στην χρήση τους αλλά και χαµηλά 
πλέον κόστη κτήσης και λειτουργίας.
Η Eurosupplies ως ο Νο 1 µεταπωλητής LFPs 
στην Ελλάδα, συνεργάζεται µε τους µεγαλύτε-
ρους οίκους παγκοσµίως όπως HP, Canon και 
Epson. Παράλληλα, αφουγκραζόµενη την συνεχή 
ανάπτυξη και εξέλιξη της συγκεκριµένης αγοράς 
και µε πολυετή πείρα στο χώρο του printing, έχει 
επενδύσει στη δηµιουργία ολοκληρωµένων λύ-

Eurosupplies: 
Ο αξιόπιστος συνεργάτης 
και στο Large Format Printing

ξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό αλλά και την 
άµεση διαθεσιµότητα αναλωσίµων και ανταλλα-
κτικών, η Eurosupplies έχει καταφέρει να ξε-
χωρίσει από τον ανταγωνισµό και να προσφέρει 
στους συνεργάτες της µια οµαλή και σωστή ροή 
εργασιών µε Plotter για αρχιτεκτονική, µηχανο-
λογία και GIS, για γραφιστική και επαγγελµατική 
φωτογραφία αλλά και τα αντίστοιχα MFP Plotter 
- Scanner. Ο σχεδιασµός κατάλληλα δοµηµένων 
λύσεων σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περι-
βάλλον µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και αξιόπι-
στη υποστήριξη, βοηθάει τους συνεργάτες της 
που θέλουν να επικοινωνούν µέσω της εικόνας 
και να χτίσουν το brand identity τους να πετύ-
χουν το visual impact που τους αξίζει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η 
Eurosupplies, έχει επενδύσει και στον κλάδο 
των συνοδευτικών των LFPs. 
Πέρα από την άµεση διαθεσιµότητα των ανα-
λωσίµων και των ανταλλακτικών, είναι εξίσου 
σηµαντική η πολύ µεγάλη γκάµα από διάφορες 
ποιότητες ρολών χαρτιού που διαθέτει και φυσι-
κά οι κατηγορίες κοπτικών (trimmers), διπλω-
τικών, scanners και αξεσουάρ για LFPs που 
διαχειρίζεται.

H Eurosupplies έχει ως βασική αρχή και προ-
τεραιότητα να παραµένει ο πλέον αξιόπιστος 
συνεργάτης πριν αλλά και µετά την πώληση. 
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