Persbericht
Konica Minolta verheugt zich op zijn debuut op
de 12e Hunkeler Innovationdays in Luzern
Zaventem, februari 2017
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (Konica Minolta) zal dit jaar
voor het eerst acte de présence geven op de Hunkeler Innovationdays. Tijdens
dit evenement, dat plaatsvindt van 20 tot 23 februari in de Zwitserse stad
Luzern, zal Konica Minolta laten zien hoe het kan anticiperen op de behoeften
van zijn klanten en hun ideeën kan realiseren. Bezoekers krijgen de kans in
première kennis te maken met onlangs door Konica Minolta geïntroduceerde
producten, zoals AccurioPress C2070 en MGI METEOR Unlimited Colors. Ook
krijgen ze inkijk in beproefde complete workflows, geïntegreerde oplossingen
en Konica Minolta’s marketing-automatiseringstool Markomi.
De voorbije jaren zijn de Hunkeler Innovationdays uitgegroeid tot één van de
belangrijkste evenementen op vlak van hoogwaardig digitaal printen. Tijdens de 12e
editie van dit tweejaarlijkse evenement zullen circa 80 exposanten de nieuwste
technologieën en innovaties presenteren op het terrein van digitaal printen en
afwerken, aan experts en beslissingsnemers van over de hele wereld.
“We zijn erg blij onze eerste aanwezigheid op de Hunkeler Innovationdays te kunnen
aankondigen. Eens te meer onderstrepen we hiermee onze nauwe betrokkenheid bij
de markt van professioneel en industrieel drukwerk, zoals we dat eerder
aankondigden op drupa 2016 en benadrukten met de opening van onze nieuwe
showroom in ons Europese hoofdkantoor,” zegt Michael Molbaek, Senior Manager
Production Printing bij Konica Minolta. “Belangrijk is echter dat dit evenement ons
een grote kans biedt in contact te komen met klanten, hen te inspireren en adviseren,
en het met hen te hebben over innovaties en marktontwikkelingen.”
In hal 1, op een stand van 60 m2, heeft Konica Minolta met partner IIJ (Industrial
Inkjet Ltd) een speciale inkjet-zone ingericht, om te tonen hoe hun toonaangevende
inkjetkoppen en technologie nieuwe mogelijkheden creëren voor hun klanten. Naast
de inkjet-zone toont Konica Minolta de nieuwste aanwinst in zijn portfolio: de
AccurioPress C2070. Deze digitale pers levert een uitstekende afdrukkwaliteit,
perfecte kleurstabiliteit en grote mediaflexibiliteit om de beste resultaten te
garanderen, zodat klanten hun omzet kunnen vergroten en meer winst kunnen
genereren. Bovendien wordt binnenkort ook MGI’s METEOR Unlimited Colors
toegevoegd aan de portfolio. Dit is het enige product op de markt dat een print
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engine combineert met een eersteklas in-line folieoplossing. Zilver- en goudfolie plus
toner creëren in het oog springende metallic- en glanseffecten. Het resultaat voor
drukkers is de productie van drukwerk met meerwaarde. Konica Minolta biedt zijn
klanten zo nieuwe mogelijkheden om hun productaanbod verder uit te breiden.
Konica Minolta laat bezoekers ook kennismaken met Markomi. Met deze marketingautomatiseringstool kunnen gebruikers heel makkelijk omzet genereren door middel
van kant-en-klare campagnes, content en workflows die volledig gepersonaliseerd
kunnen worden volgens de behoeften van de gebruiker. Met de getoonde combinatie
van hard- en software demonstreert Konica Minolta complete end-to-end
oplossingen voor korte verpakkingsruns en direct mailing.
De toegang tot het vierdaagse evenement is gratis. Bezoekers moeten zich vooraf
aanmelden. Voor aanmelding en meer informatie over het evenement kunt u terecht
op de website van de Hunkeler Innovationdays: http://innovationdays.hunkeler.ch/

-------------------------------------Over Konica Minolta Business Solutions (Belgium) NV.:
Konica Minolta Business Solutions (Belgium) NV. is gevestigd in Zaventem (Brussel, België) en is een
dochteronderneming van Konica Minolta Business Technologies, Inc., Tokio, Japan. De onderneming levert diensten
en verdeelt producten, systemen en oplossingen die aan alle voorwaarden van printen op kantoor- en in de productie
voldoen over de volledige levenscyclus van documenten. Hun productengamma gaat van kleur en monochroom
multifunctionele en productieve printsystemen, laserprinters en multifunctionele apparaten tot moderne software die
apparaten naadloos in werkprocessen en IT-omgevingen integreert. Het Managed Print Services concept, genoemd
Optimized Print Services™(OPS) bij Konica Minolta, is een unieke totaaloplossing waarbij bedrijven één
allesomvattende factuur betalen, geldt als toppunt van transparantie, eenvoud en flexibiliteit .Om klanten als print- en
industriële ondernemingen optimaal met krachtige en verdedigbare oplossingen te ondersteunen, investeert Konica
Minolta, als technologische leider voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en voert zij regelmatig nieuwe
standaarden in voor de hele printindustrie.
Surf naar www.konicaminolta.be en www.konicaminolta.eu voor meer informatie over de onderneming.
Termen en productnamen kunnen al dan niet (wettig) gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke
eigenaars en worden hierbij erkend.
Voor meer informatie over Konica Minolta Business Solutions:
Janice Mathues – Marketing Expert Corporate Communications Cluster West
Tel: +32 (0)2 717 09 69
janice.mathues@konicaminolta.be
Perscontact
Betty De Boeck – VPR Consult bvba
Tel: +32 (0)3 777 97 17
konicaminolta@vprconsult.be
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