Bokay Group escolhe a nova HP Scitex
FB7600 Industrial Press para oferecer
suporte a planos de crescimento – e vê
resultados imediatos

VISÃO GERAL

DESAFIO

SOLUÇÃO

RESULTADOS

Setor: Sinalização e exibição

• Atrair contas multinacionais que
exijam grande capacidade, tempo
de produção rápido e preços
competitivos.

• HP Scitex FB7600 Industrial Press

• O investimento em equipamentos
de impressão digital da HP permitiu
que o Bokay convertesse 90% de
seu trabalho tradicional de serigrafia
em impressão digital.

Nome da empresa: Bokay Group
Sede: Perth, Austrália
Site da web: www.bokay.com.au

• Continuar a reduzir a serigrafia
ao adicionar equipamentos
de impressão digital de alta
produtividade e alta qualidade.
• Atender a rigorosos requisitos
de proteção ambiental exigidos
por autoridades e pela própria
empresa.

• HP Scitex XP2750 Industrial Printer
• HP Scitex FB6100 Industrial Printer

• A transição da impressão em
serigrafia para a digital aumentou
de aproximadamente 250 para
1.000 folhas ou mais.
• Apenas uma semana após a
instalação da HP Scitex FB7600
Industrial Press, o Bokay está
em negociação com contas
multinacionais que não estavam ao
alcance anteriormente.
• O primeiro trabalho na nova
impressora levou dois dias em
vez de seis e produziu resultados
surpreendentes para um cliente de
longa data.

“Com nossa nova
HP Scitex FB7600
Industrial Press,
veremos custos mais
baixos, produção
mais rápida, melhor
fluxo de trabalho e
melhores resultados
para nossos clientes
– fazendo o Bokay ter
uma imagem melhor,
graças à HP. Há tantos
mercados aos quais
teremos acesso que
estou até atordoado.”
– Troy Meade, gerente de vendas do
Bokay Group

No Bokay Group, uma das maiores empresas de serviços
completos de impressão e sinalização do oeste da
Austrália, a impressão ainda é um assunto familiar. O
comprometimento de duas gerações com o serviço, a
qualidade e a inovação levou a transformação da empresa
de sinalizações genéricas com preço de varejo à impressão
em serigrafia e depois à impressão digital. Ao longo
dos últimos cinco anos, o Bokay evoluiu para fornecer
principalmente impressão digital para sinalização externa,
expositores e sinalização em PDV para ambientes externos,
bem como sinalização de frota. Mais recentemente, tornouse a primeira empresa do oeste da Austrália a investir em
uma das mais avançadas impressoras digitais para grandes
formatos disponíveis – a HP Scitex FB7600 Industrial Press.
A transição do Bokay da impressão analógica para a digital
teve um efeito profundo em seus negócios e em sua
comunidade devido à redução significativa de resíduos
químicos. Localizado em uma área de bacia hidrográfica
protegida, o Bokay deve estar em conformidade com os
rigorosos requisitos de impacto ambiental. Igualmente
importante, a família que administra o Bokay mantém
uma forte posição em aprimorar o desempenho
ambiental. “Essa foi a principal razão para abandonar
a impressão em serigrafia e passar para a digital e, da
mesma forma, sair da impressão com solventes e focar
em UV”, afirmou o gerente de vendas Troy Meade, um dos
quatro filhos dos fundadores do Bokay, Bob e Kay Meade.

Um grande passo em direção à produção
totalmente digital
Meade reconhece que a adição da HP Scitex FB7600
Industrial Press foi um grande passo para a empresa;
entretanto, foi uma decisão tomada com confiança
bem-estabelecida e crença no futuro digital. “O Bokay
começou a investir pesado em tecnologia digital muito
antes da maioria no oeste da Austrália. Dez anos atrás, a
serigrafia seria 90% de nossos negócios, mas com nosso
investimento no equipamento de impressão digital da HP,
temos conseguido converter praticamente toda a nossa
clientela para a impressão digital. Agora, 90% ou mais de
nossos trabalhos são impressos digitalmente.”
A meta da empresa é reduzir ainda mais sua impressão em
serigrafia e crescer ao atrair novas contas multinacionais
para sua oferta expandida de impressão digital. “Nós
adotamos uma abordagem ‘crie e eles virão’”, afirmou
Meade.
O Bokay escolheu a HP Scitex FB7600 Industrial Press
principalmente devido a sua alta velocidade de produção,
qualidade de imagem e potencial de lucratividade. Fatores
adicionais que fizeram dela uma vencedora para o Bokay
foram sua mesa para várias cargas, os recursos avançados
de software, as tintas com certificação Greenguard(1 que
oferecem maior flexibilidade e adesão de tintas, o caminho
de atualização integrado e o suporte da HP.

Maior capacidade e versatilidade abrem
novas oportunidades
Instalada em abril de 2012, a nova impressora industrial
imediatamente abriu portas para o Bokay, fornecendo
a capacidade, a produção e os preços competitivos
que o Bokay precisava para aproximar-se de empresas
multinacionais. A HP Scitex FB7600 Industrial Press
também possui a versatilidade para imprimir uma gama
mais ampla de tipos de mídia, como polipropileno,
estireno e outros materiais plásticos. O Bokay agora pode
imprimir mais aplicações para ambientes externos, que é o
principal foco de crescimento para a empresa.
O Bokay acredita que com a HP Scitex FB7600 Industrial
Press será capaz de oferecer prazos mais curtos, maior
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qualidade e preços mais competitivos praticamente
em todos os tipos de trabalho, inclusive aqueles que
requerem a impressão de dados variáveis.

Ótimos resultados impressos desde o
primeiro dia
O primeiro grande trabalho que o Bokay imprimiu na HP
Scitex FB7600 Industrial Press é um indicativo do impacto
que a nova impressora terá. O cliente de longa data Mrs
Mac’s, um fabricante nacional e distribuidor de saborosas
tortas e salgados, solicitou 2.000 sinalizações externas,
cada uma medindo 1 x 1,5 m (3,2 x 4,9 pés), para sua nova
campanha.
Em vez de impressão em serigrafia, o Bokay transferiu
o trabalho para a HP Scitex FB7600 Industrial Press,
começando a produção no dia em que a nova impressora
iniciou a operação. “O preço em relação à serigrafia
era comparável, mas obtivemos um produto de maior
qualidade sem risco de mudança de cores, que é sempre
uma preocupação com grandes trabalhos em serigrafia”,
afirmou Meade. “E em vez de seis a oito dias de trabalho
usando serigrafia, conseguimos imprimir todas as
sinalizações em dois dias – que significam 16 horas –
usando nossa nova impressora.”
Para o cliente do Bokay, a vantagem do novo sistema
HP Scitex foi imediatamente óbvia. “Realmente não
pensava que o trabalho de impressão pudesse ficar
ainda melhor do que o que o Bokay já vinha fornecendo”,
afirmou Melissa Vella, gerente de marketing da Mrs
Mac’s Pty Ltd. “Mas os resultados da nova impressora
são surpreendentes! A qualidade de impressão é muito
mais nítida e em geral as cores são muito mais ricas. Ela
ofereceu a nossa arte-final muito mais profundidade,
definição e clareza. Estou muito impressionada. Os
trabalhos podem ser entregues mais rapidamente,
apresentam uma aparência muito mais profissional, são
mais duráveis e também têm melhor relação custobenefício para nós. Uma vitória em todos os sentidos.”
Meade diz que quando o Bokay estava pensando em
comprar a HP Scitex FB7600 Industrial Press, ele previu
uma produção aproximadamente 50% mais rápida e
redução na mão de obra. Mas agora que o primeiro
trabalho da Mrs. Mac levou apenas 25% do tempo que
levaria em serigrafia, ele está esperando que muitos
outros trabalhos sigam o exemplo.
“Anteriormente, nosso ponto de passagem era de cerca
de 250 folhas, mas agora achamos que podemos oferecer
até 1.000 folhas ou mais em relação a nossas impressoras
de serigrafia”, afirmou Meade. “Acredito que com o
comissionamento total da HP Scitex FB7600 Industrial
Press, seremos capazes de converter todo o nosso trabalho
para os equipamentos de impressão digital da HP.”

1) O sistema de tintas que usa as tintas HP FB225 Scitex está listado no Guia de Produtos da GREENGUARD na seção de sinalização. O uso de uma tinta
certificada pela GREENGUARD não indica que o produto final seja certificado. Acesse www.greenguard.org
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