Base3, HP Lateks Baskı Teknolojileri
sayesinde kişisel iç dekorasyona ve markalı
ortamlara kapılarını açıyor
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Çözüm

Sonuçlar

Endüstri: Tabela ve Basılı Görsel
Teşhir Öğeleri

• Müşterilerin basılı metre kare
başına maliyetin üzerinde para
ödeyeceği geniş bir kaliteli alt
tabaka yelpazesi üzerine yapılan
yeni ve çok çeşitli yenilikçi, yüksek
görsel kalitede bir uygulamalar
yelpazesi sunun.

• HP Lateks Yazıcı, dış mekan/iç
mekan uygulamaları için üretim
hızında kaliteli baskı sunmaktadır.

• Kişiselleştirilmiş iç dekorasyon
pazarının, iş faaliyetlerini en
az sekteye uğratan HP Lateks
Mürekkepleri'nin kattığı değeri
müşterilerin anladığı dilimlerinde
marjları yüzde 10 – 20 artırma.

İşletme adı: Base3
Genel Merkez: Barselona, İspanya
Web sitesi: base3.net

• İşlerinizi, trafiğin yoğun olduğu
bölgelerde kişiselleştirilmiş
dekorasyon ve markalı ortam
sunarak lüks iç dekorasyon
pazarıyla büyütün.
• Duyarlı çevreler için veya giderek
artan kurumsal çevre bilincine
yönelik olarak çevreye duyarlı ve
sertifikalı ürün ve hizmetler sunun.

• HP Lateks Baskı Teknolojilerinin
HP Geniş Formatlı alt tabakalar
ve Oracal®, Avery Dennison® ve
Decoprint® gibi kaliteli üçüncü taraf
alt tabakalar üzerindeki esnekliği
ve güvenilirliği uygulamaları
genişletmekte ve yeni işfırsatlarına
kapı açmaktadır.
• HP Lateks Yazıcı ile, duyarlı iç
mekanlarda yapılan dekorasyon
için Greenguard Children & Schools
sertifikalı HP Lateks Mürekkepleri
kullanılır.1

• 66 adet otobüsün lateks
teknolojisiyle kaplandığı bir
belediye ihalesinde olduğu gibi
‘lateks’ teknolojisinin şartnamede
belirtildiği iş ihalelerini kazanma.
• İşletmelerin ve süreçlerin giderek
artan çevreye duyarlı olunduğunu
kanıtlama taleplerini karşılayarak
yetkin kurumsal baskı hizmetleri
sağlayıcısı unvanını kazanma.
• HP Lateks Yazıcı ile, duyarlı iç
mekanlarda Greenguard Children
& Schools sertifikalı HP Lateks
Mürekkepleri iç rahatlığı sağlar.
• HP Lateks Baskı Teknolojileri
sayesinde Base3’ün mevcut sektör
dilimleri için, dayanıklı dış ve iş
mekan çıktısı dahil geniş bir kaliteli
uygulama yelpazesi oluşturma.
• İş ortamında su tabanlı HP Lateks
Mürekkepleri kullanılması, özel
havalandırma ekipmanından ve
çözelti mürekkep teknolojisinin
tipik işletim maliyetlerinden
kaynaklanan ilave masrafları
gidermeye yardımcı oluyor.2

“HP Lateks
Mürekkepleri
ile ürünlerimizi
farklı kılmak ve
yeni uygulamalar
çıkarmakla
kalmadık, lüks
iç dekorasyon
pazarına da
girebildik.”
– Carla Bonini, Base3 sorumlu
yöneticisi

Kalabalık bir pazardaki yoğun rekabet, markaları ve
bağımsız işletmeleri, müşterinin dikkatini çekmek üzere
kalabalıktan öne çıkmak için çabalamak zorunda bırakıyor.
İspanya/Barselona'daki Base3, müşterilerine sunduğu
benzersiz görsel deneyimler ve çok çeşitli hizmetler
sayesinde basılı iletişim malzemesi işinin büyüdüğüne
inanıyor. HP Lateks Baskı Teknolojileri sayesinde iç
dekorasyon Base3 için yeni bir fırsattı ve iki yılda yaptığı
işin yarısından fazlasını oluşturur hale geldi.
Base3; sunduğu benzersiz yüksek görüntü kalitesi,
uygulama çeşitliliği, çevre duyarlılığı ve güvenlik
sertifikaları bileşimi nedeniyle tüm ana sektör dilimlerinde
HP Lateks Yazıcısından yararlanıyor. İç dekorasyona ek
olarak Base3'ün hitap ettiği kilit sektörler satış noktası
afişleri, taşıt giydirmeleri, dış mekan sergileri ve etkinlikler
ve ticaret fuarları. “Müşterilerimiz evrim geçiriyor. Artık
sadece bildiklerini ve en son kullandıklarını istemekle
yetinmiyorlar. Yenilik istiyorlar - görünürlüklerini en üst
düzeye çıkarmak için yeni ürünler; HP Lateks Mürekkepleri
de talep ettiklerini sağlamamıza yardımcı oluyor” diye izah
ediyor Base3'nin sorumlu yöneticisi Carla Bonini.

Ticari dekorasyonda daha fazla kârlılık
“HP Lateks Baskı Teknolojileri, önceki ekipmanımızla
değerlendirmediğimiz yeni alt tabakalara baskı yapmamıza
izin verdiğinden ticari dekorasyon sektörüne, özellikle
de satış noktaları (POS) işine girerek daha fazla kâr elde
etmemizi sağlıyor. Müşterilerimiz yüksek görüntü kalitesini
fark ediyor ve alt tabaka seçeneklerinin bolluğundan
memnun oluyor; kendilerine izah edildiğinde sağladığı
avantajların maliyetini karşılamaya hazırlar” diyor Bonini
bu avantajlardan bazılarını vurgulayarak.
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“İşlerimiz kesintisiz devam ediyor çünkü baskılar başka bir
yerde yapılıyor, kurması basit ve temizlik gerektirmiyor ve
çıktısı kokusuz. Su tabanlı mürekkepler duyarlı mekanlar
için özellikle uygun; bir lokantadaki veya bir yolcu
salonundaki bir duvar resmi, otel odası dekorasyonları
ve bir giyim mağazasının bölümleri, uygulamalar
sayısız. Satış açısından bakıldığında, iç dekorasyona
bu yeni odaklanma POS uygulamalarımızı artırmakla
kalmadı, sonuçlardan etkilenen müşteriler sonra ofislerini
markalayıp dekore etmemizi de istediler.”

Kaliteli alt tabakalar sayesinde
uygulamaları artırma
“HP Lateks Baskı Teknolojilerini kullanarak basabildiğimiz
alt tabakaların çeşitliliği, ürün portföyümüzün tam
anlamıyla patlamasına neden oldu ve sunabildiğimiz
uygulamaları artırdı. HP alt tabakaları olağanüstü kalite
sunuyor, ancak uygulamaya, müşteriye ve bütçesine
bağlı olarak Oracal®, Avery Dennison®, Decoprint® ve
diğerleri gibi çok geniş bir kaliteli alt tabaka yelpazesinden
seçim yapabiliyor ve yine de mükemmel sonuçlar elde
ediyoruz. Masraflı hatalardan ve zaman alan yeniden
basmadan kaçınmak için güvenilir ve tutarlık sonuçlar
alabilmek fazlasıyla önemli; yüksek kaliteli alt tabakalar
kullanıyorsanız bu daha da önemli.”
Base3, ayrıca, yaklaşık aynı derecede yırtılma direnci ve
dayanıklılık sağlarken PVC'ye oranla daha yüksek görüntü
kalitesi sunması nedeniyle giydirme hava alanı sütunu
afişleri için Bi-night alt tabakayı tercih ediyor. Daha esnek
olan polyester alt tabaka ayrıca PVC'den daha kolay ve
daha profesyonel duran son işlem seçenekleri sunuyor.

“HP Lateks Baskı
Teknolojileri, önceki
ekipmanımızla değerlendirmediğimiz
yeni alt tabakalara
baskı yapmamıza
izin verdiğinden
ticari dekorasyon
sektörüne, özellikle
de satış noktaları
(POS) işine girerek
daha fazla kâr elde
etmemizi sağlıyor.”
– Carla Bonini, Base3 sorumlu
yöneticisi

“HP Lateks Baskı Teknolojileri ile vinil üzerine çözelti
baskı arasında gerçekçi bir karşılaştırma yapılamaz.
Çözelti teknolojisi uygulamalarının sayısı her geçen gün
azalıyor. HP Lateks Mürekkepleri yalnızca sayısı her
geçen gün artan uygulamaları karşılamaları karşılayacak
şekilde gelişmekle kalmadı, desteklenen alt tabakaların
esnekliği ve çeşitliliği de iç dekorasyon gibi yeni pazarlar
geliştirmemize olanak sağlıyor” iddiasında bulunuyor
Bonini.

Belushi’s bar ve lokanta ve
St Christopher’s Inn - Kalabalıktan öne
çıkanlar
“Başarılı bir grup ressam ve çizeri Belushi’s bar ve lokantası
ve St Christopher’s Inn müşterilerimiz için heyecan
verici ve eğlendirici tasarımlar geliştirmek üzere davet
ettik” diyor Barselona'daki bu iki bitişik işletmenin ortağı
Massimo Solofria ve neden Base3’nin hizmetlerini seçtiğini
izah ediyor. “Etkileyici, dayanıklı duvar kaplamaları
ve dekorasyonlara ihtiyacımız vardı.3 Base3’nin
HP Lateks Mürekkep çözümü kullanılarak yapılan iç
dekorasyonumuzun kalitesi olağanüstü. Barselona'nın
merkezindeki bir ağırlama pazarında özgün bir kimlik ve
güçlü bir marka mevcudiyeti oluşturabildik” diye iddia
ediyor Solofria. Bu proje için HP Lateks Baskı Teknolojilerini
kullanmanın sağladığı diğer bir açık yarar, havayı kirleten
tehlikeli hiçbir madde içermeyen kokusuz HP Lateks
Mürekkeplerinin kullanılması.1 Bu, mürekkepleri halka açık
mekanlarda kullanılmak için ideal yapıyor.
Base3, 850 m2 duvar resmini, alçıpana uygulanan ve
sonra lamine edilen yapışkan vinil üzerine bastı. Basılması
yaklaşık 35 saat, yerleştirmesi üç gün sürdü. Base3,
ayrıca, lokantanın dışındaki gönderlere asılan dört çift
taraflı 1,5 x 0,7 m bayrağı Decoprint® Bi-night polyester
üzerine bastı. “Lateksin ilk zamanlarında, korumak için
ürünleri lamine ediyorduk; sadece dayanıklılık açısından
tedbiri elden bırakmamak için. Üçüncü kuşağı çıkan HP
Lateks Mürekkepleri ile artık lamine etme tercihi, belirli
bir bölgedeki trafiğin yoğunluğu nedeniyle yırtılma ve
yıpranmaya karşı korumak gibi pratik etkenlere bağlı. İleri
doğru büyük bir atılım oldu” diye izah ediyor Bonini.

Müşterilerin bedelini ödemeye hazır
olduğu kaliteli uygulamalar
“Müşteri başlangıçta bize fiyat için baskı yaptı, bu yüzden
ona iki teklif verdik; biri KÖ mürekkepleri kullanarak,
diğeri HP Lateks Mürekkeplerini kullanarak. Müşteri,
daha fazla para ödemek anlamına gelse de HP Lateks
Mürekkeplerin daha yüksek olan kalitesini seçmede
tereddüt etmedi” diye aktarıyor Bonini. Solofria, Base3’nin
teklifinin neden geri çevrilemeyecek kadar çekici
olduğunu izah ediyor. “Çözüm ekonomik açıdan kolaylık
sağlıyordu, sanat açısından sonuçlar beklediklerimizin
ötesindeydi ve herhangi bir yerleri lekelenir veya hasar
görürse dekorasyonlar kolayca temizlenebiliyor ve tamir
edilebiliyor” diye anlatıyor.
Solofria durumu tarif ediyor. “İnşaatçılar iç mekanları
bitiriyordu ve açılış tarihine bir hafta kalmıştı. Açılış
tarihinin tutturulabilmesi için çeşitli sanatçı ekiplerinden
oluşan elle dekorasyon ekipleri gerekiyordu. Yapabilirler
mi? Yaptıkları iş tutarlı olur mu? Dekorasyonda herhangi
bir hasar veya iz olsa, geri gelip yeniden yapmaları
gerekecekti. Tasarım büromuz bize Base3'den
bahsettiğinde ideal bir seçenek gibi göründüler. Base3 her
şeyi kendi tesislerinde bastı ve açılış öncesi hafta üç gün
içinde yerine yerleştirdi.
“Belushi’s bar ve lokanta tek bir gün içinde dekore edildi.
El ile dekorasyon en az iki üç alırdı ve ardından boyanın
kurumasını beklememiz gerekiyordu; üstelik koku
haftalarca kalır, müşterinin rahatını kaçırırdı. Bu kadar
süre kapalı kalmak, o ayki gelirimizin yüzde 10'una
mal olurdu. Base3, ihtiyacımıza cevap verdi ve HP
Lateks Mürekkepleri ile basılan, bu yüzden kuru olan ve
kokmayan dekorasyonları yerlerine yerleştirdi. Hepsi
temiz ve çabucak yapıldı ve kurma ekibi ayrılır ayrılmaz
lokantayı açtık” diyor Solofria.
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“Çözüm ekonomik
açıdan kolaylık
sağlıyordu, estetik
açıdan sonuçlar
beklediklerimizin
ötesindeydi ve
dekorasyonlar,
herhangi bir
lekelennme veya
hasar görme
durumunda, kolayca
temizlenebiliyor ve
tamir edilebiliyor.”
– Massimo Solofria, Belushi’s bar
ve lokanta ve St Christopher’s Inn
işletme ortağı

Tescilli çevre duyarlılığı ile müşteri
kazanma
“Belediye ulaştırma şirketi geçenlerde ‘lateks’ terimini
66 otobüsün giydirileceği bir ihalede şartnameye
koydu. İhaleyi kazandık” diyor Bonini, müşterilerle
yapılan görüşmelerde çevreciliğin artan önemini
vurgulayarak. “Çokuluslu bir içecek markası geçenlerde
çevre politikalarımız hakkında bilgi istedi. HP Lateks
Baskı Teknolojilerine yaptığımız yatırım Base3’nin
baskı işlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkisini
azaltma yönündeki çabalarının açık bir göstergesi ve
HP Lateks Mürekkepleri'nin Greenguard sertifikası1,
potansiyel müşterilerin gözünde bu amaca bağlılığımızı
güçlendirmemizi sağlıyor” diyor.
Bonini ayrıca günlük operasyonlar açısından elde edilen
yararların da farkında. “HP Lateks Yazıcı'yı istediğimiz
yere kurabiliyorduk; istesek ofise bile kurabilirdik. Çözelti
mürekkep teknolojisinden farklı olarak yazıcı, yüksek
enerji tüketen bir havalandırma sistemi veya özel
önlemler gerektirmiyor.2 Ayrıca çıktının gazının alınması
da gerekmiyor. Baskıları, yazıcıdan çıkar çıkmaz anında
kullanabilir ve son işlemini yapabilirsiniz. HP Lateks
Mürekkepler su tabanlı olduğundan kullanma, depolama
veya elden çıkarma açısından çözelti mürekkeplerde
olduğu gibi endişelenmeniz gereken şeyler yok. Çözelti
teknolojisinin geçerliliğini yitirmiş bir teknoloji olduğu,
işlerimiz için doğru teknolojinin lateks olduğu açık.”

Nereye bakarsanız bakın daha fazla
kârlılık görürsünüz
“Bizim işimizde müşterilere dikkatlerini çeken yenilikçi,
etkileyici uygulamalar sunduğumuzda kârların arttığını
görüyoruz. Sadece metre kare başına maliyete göre
rekabet etmek, işleri büyütmeyi aşırı zorlaştırıyor. HP
Lateks Mürekkepleri ile ürünlerimizi farklı kılmak ve yeni
uygulamalar çıkarmakla kalmadık, lüks iç dekorasyon
pazarına da girebildik. Müşteriler, çekici tasarımlar ve
markalamayla kişiselleştirilmiş ortamlar oluşturmaya
büyük değer veriyor ve bu da bizim kâr marjlarımızı
yükseltiyor” diye noktalıyor Carla Bonini.

1) HP Lateks Mürekkepleri kullanılarak basılan HP PVC İçermeyen Duvar Kağıdı, GREENGUARD Children & Schools SertifikalıdırSM
(bkz. greenguard.org) ve iç mekan bina ürünlerinin VOC emisyonlarının sağlıkla ilgili değerlendirmelerine ilişkin AgBB kriterlerini karşılamaktadır.
2) HP Lateks mürekkepler ile VOC’lere mesleki olarak maruz kalma konusunda ABD OSHA gereksinimlerini karşılamak için özel havalandırma
koşullarının sağlanması gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması kararı, müşteriye aittir; belirli bir HP önerisi
bulunmamaktadır. Müşteriler, resmi ve yerel gereksinimlere ve mevzuata bakmalıdır.

Bağlanın.
hp.com/go/graphicarts
İş arkadaşlarınızla paylaşın.

3) Dayanıklılık karşılaştırması, Avery SA vinilleri üzerinde eko solvent Maks mürekkeplerini de içeren örnek eko solvent mürekkeplerle yapılan
görüntü kalıcılığı ve çizilme, sürtünme/aşınma ve kimyasal dayanıklılık testlerine dayanmaktadır. HP görüntü kalıcılığı ve çizilmeye, bulaşmaya
ve suya karşı dayanıklılık tahminleri HP baskı malzemeleri dahil olmak üzere bir dizi ortam üzerinde HP Image Permanence Laboratuarı
tarafından yapılmıştır. Bkz. hp.com/go/supplies/printpermanence.
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