Partnerschap met Iceland haalt
het beste uit een fantastische Britse zomer
Nieuwe producten binnen tien dagen op de markt gebracht om een verkoopkans
aan te grijpen
“Wij werken al enige tijd met kleine digitale drukpersen, maar de bredere
digitale HP Indigo-drukpersen heeft ons nieuwe voordelen verschaft. Dit project samen met Ultimate Digital op
gekoelde worstjes bewijst dat de nieuwe wereld van digitaal printen op alle substraten en formaten aanwezig is.”
—Ian Schofield, Manager Own Label

Kans
Tijdens een vroege, warme Britse zomer nam supermarktketen Iceland een kans
waar om drie nieuwe Great British Sausages-barbecueproducten te lanceren voordat
de concurrentie kon profiteren van de markt.

De uitdaging: De traditionele print keten is niet flexibel en moet al weken van tevoren volgeboekt worden voor volume-runs. Iceland had behoefte aan een veelzijdige
printpartner, die in staat was op adhoc basis te werken.

Oplossing
Door met HP Indigo te werken, kon Iceland variabele printopdrachten over drie SKU’s
uitvoeren zonder dat de productkwaliteit en de voedselvoorschriften daaronder leden.

De strategie: De voorraad van de eerste twee weken afdrukken (ongeveer 90.000
pakketten) met Ultimate Digital op een digitale HP Indigo 20000-drukpers—naast het
voorbereiden van andere productpakketten voor conventioneel printen.

Resultaten
Ultimate Digital beheerde het gehele printproces—van bestelling, tot afdruk en
plastificering, tot levering bij de worstenleverancier van Iceland—in slechts tien
dagen na ontwerp. Bovendien stelde deze verhoogde printflexibiliteit Iceland in
staat om zowel regionale als doelgerichte verpakkingen op de markt te testen
en produceren zonder hun toeleveringsketen te ontregelen.

Verpletterende verkoop: De eerste run van het product raakte vóór de
verwachte tijd uitverkocht, waardoor er een tweede digitale productie van de
verpakking nodig was, terwijl de conventionele pakken nog in productie waren.
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