
wej wielkości zaoszczędzonej energii wynikające z wdrożenia w firmie nowego urządzenia.
Warunkiem wypłaty premii jest brak opóźnień w spłacie rat leasingowych (powyżej 30 dni)
w całym okresie trwania umowy.
Szczegóły oferty na www.millenniumleasing.pl.
OPRACOWANO NA POdStAWIE INFORMACJI MILLENNIuM LEASING

� Rafał Brzoska inwestuje w Key2Print

Rafał Brzoska – prezes Grupy Integer.pl, operatora Paczkomatów oraz InPost – objął
15 proc. udziałów technologicznej spółki Key2Print, która stworzyła uniwersalne rozwiązanie
e-commerce dla branży poligraficznej, pozwalające na sprzedaż usług drukarskich on-line.
Tym samym Rafał Brzoska dołączył do dotychczasowego inwestora finansowego spółki
– funduszu AIP Seed Capital – który również posiada 15 proc. udziałów.
Key2Print należy do nowej generacji firm usługowych w Polsce. System sprzedaży on-line
dla branży poligraficznej pomaga obniżyć koszty produkcji i daje klientom drukarni możli-
wość tworzenia własnych wizytówek, ulotek, plakatów za pomocą prostych w obsłudze sza-
blonów.
Na globalnym rynku jest jeszcze wiele miejsca na nowatorskie usługi, które mogą doskonale

wpisać się w makrogospodarcze trendy rynkowe. Nowe technologie, które mogą być syner-

giczne dla Grupy Integer.pl, leżą w kręgu moich biznesowych zainteresowań, stąd decyzja

o zainwestowaniu w Key2Print. Na korzyść tej inwestycji przemawiają wysokie tempo wzro-

stu zleceń drukarskich on-line oraz perspektywy rynku. Rynek e-commerce cały czas prężnie

się rozwija i zdobywa coraz to nowych sympatyków. Innowacyjne usługi on-line to przyszłość

– wyjaśnia Rafał Brzoska.
Tylko w Polsce rynek poligraficzny wart jest ponad 2,5 mld EUR. W 2012 roku udział zleceń

drukarskich on-line wyniósł 10 proc. W 2014 roku będzie to już 18 proc. Branża stabilnie się

rozwija. Wsparcie finansowe pozwoli nam na dalszy rozwój produktu i ekspansje na kolejne

rynki zagraniczne – dodaje Dominik Szulim, prezes Key2Print.
OPRACOWANO NA POdStAWIE INFORMACJI FIRMY KEY2PRINt

� Kolejne warsztaty

poświęcone hotstampingowi i tłoczeniu

Trzecia edycja organizowanych przez firmę Grawer Polska Ogólnopolskich Warsztatów
Szkoleniowych „Hotstamping i tłoczenie” odbyła się w dniach 15-16 czerwca w Brzedni
pod Poznaniem i zgromadziła przedstawicieli ponad 50 polskich firm poligraficznych.
Przedstawione prezentacje odnosiły się do szeroko pojętej tematyki uszlachetniania druku.
Dotyczyły one zarówno technologii coldstampingu, jak i hotstampingu, maszyn do złocenia
i sztancowania, laminowania tektur foliami PET. Poza tym ciekawymi tematami były intro-
ligatornia w starym stylu oraz omówienie lakierów i farb, wykorzystywanych w uszlachet-
nianiu druków.
Już teraz ruszyły przygotowania do przyszłorocznych IV Ogólnopolskich Warsztatów.
OPRACOWANO NA POdStAWIE INFORMACJI FIRMY GRAWER POLSKA
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