
Poster Expo z siedzibą w Villeneuve-la-Garenne 
na północnych przedmieściach Paryża jest 
uznanym dostawcą rozwiązań ekspozycyjnych. 
Firma z 14-letnim doświadczeniem, 
wyspecjalizowała się w tworzeniu standów 
ekspozycyjnych oraz dekoracji. Zajmuje się także 
grafiką wystawową opracowywaną na potrzeby 
agencji reklamowych oraz wykonywaniem 
wielkoformatowych wydruków. System zamówień 
online ułatwia obsługę niewielkich zadań, 
takich, jak plakaty, czy wydruki na materiałach 
tekstylnych. Portfolio produktów Poster Expo 
obejmuje flagi i banery, plakaty, wydruki na płótnie, 
roll-upy, wydruki na tekstyliach, promocyjne 
wydruki na podłogi oraz oznaczane znakami 
towarowymi meble na wystawy i wydarzenia. 
Zróżnicowana gama zastosowań, typów mediów 
i klientów, związana jest ze złożonymi procesami, 
które wymagają starannego planowania i wysokiej 
wydajności produkcyjnej. Gdy firma inwestuje 
w nową technologię, kluczowym kryterium wyboru 
staje się efektywna obsługa wysokich nakładów 
druku.
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W maju 2017 r. podczas wystawy 
FESPA w Hamburgu właściciel Poster 
Expo Jacky Abitbol miał możliwość 
zapoznać się z imponującą prędkością 
systemu Océ Colorado 1640 i niemal 
natychmiast doszedł do przekonania, 
że system ten jest doskonałym 
rozwiązaniem dla jego biznesu. 
Myśląc o drukarce, interesował się 
możliwościami nowej technologii 
Canon UVgel, która zaciekawiła go 
podczas demonstracji na wystawie 
FESPA. Kolejnym krokiem była wizyta 
na lokalnej ekspozycji Canon. Ponowne 
zapoznanie się z systemem drukującym 
Océ Colorado 1640 przypieczętowało 
decyzję o zakupie tego nowego 64” 
systemu do druku z roli.

„Specyfikacja systemu drukującego 
Océ Colorado 1640 dokładnie 
odpowiada moim wymaganiom 
odnośnie wydajnego urządzenia 
produkcyjnego”, wyjaśnia. „Przede 
wszystkim, potrzebowałem szybkości 
i jakości, więc zdecydowałem się 
na zakup drukarki od resellera Canon 
firmy Abysse.” Instalacja miała 
miejsce na początku września 2017 r., 

a system Océ Colorado 1640 wzmocnił dotychczasową gamę 
20 solwentowych i lateksowych urządzeń drukujących. Nowa 
drukarka szybko zaczęła realizować oczekiwania właściciela 
w zakresie prędkości i jakości, dostarczając wydruki z szybkością  
40 m2 na godzinę w trybie najwyższej jakości. „Wprost kocham 
to urządzenie” - to lapidarnie wyrażona ocena właściciela.
Gdy minęły dwa miesiące od instalacji, Abitbol z powodzeniem 
wykorzystywał Océ Colorado 1640 do obsługi 80 procent mediów 
zadrukowywanych w Poster Expo, w tym do zadruku płócien, 
papieru, PVC oraz poliestru. W perspektywie produkcja na tym 
urządzeniu ma objąć pełne spektrum zastosowań i używanych 
podłoży drukowych.
 
Poster Expo korzysta już z wysokiego poziomu automatyzacji 
swoich procesów stosując RIP Caldera oraz Enfocus Switch, 
aby uprościć proces druku zleceń składanych online - web-
to-print. Skupiając się coraz bardziej na mniejszej liczbie 
wysokonakładowych zleceń związanych z grafiką ekspozycyjną, 
ambicją właściciela jest przejście do całkowicie autonomicznego, 
nie wymagającego nadzoru druku i uzyskanie optymalnej 
efektywności obsługi.

„W swojej istocie, Poster Expo jest niszowym biznesem”, podkreśla. 
„Zlecenia, które dziś drukujemy stanowią większość naszej pracy 
i są niezwykle istotne dla sukcesu firmy. Połączenie szybkości 
i jakości, co zapewnia system Océ Colorado, stanowi dla nas 
doskonałe rozwiązanie.”
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