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Esko, 

Od wielu dziesięcioleci firma Esko pomaga 
markom, przygotowalniom oraz drukarniom i 
producentom opakowań w zarządzaniu, tworzeniu 
i produkcji lepszych opakowań, oznakowań i 
ekspozytorów. Gama zintegrowanych rozwiązań 
sprzętowych i programowych firmy Esko zyskała 
globalne uznanie jako standard branżowy.

Opakowania dla  

9 z 10 
najważniejszych marek 
są produkowane przez 
klientów firmy Esko.

lider branży 
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Esko dla przygotowalni 
mediów i druku

Przekształcaj projekty opakowań w gotowe 
do druku pliki i matryce przy użyciu łatwych 
w obsłudze narzędzi prepress od lidera ryn-
kowego. Oprogramowanie do automatyzacji 
przepływów pracy pozwala zapobiec poświęca-
niu cennego czasu operatora na powtarzalne 
i żmudne zadania. Zintegrowane narzędzia 
do sprawdzania plików wejściowych i kon-
troli jakości pozwalają wykryć wszystkie błędy. 
Internetowe oprogramowanie do współpracy i 
zatwierdzania ściśle integruje usługi prepress 
z całym łańcuchem dostaw opakowań — od 
pomysłu po półkę sklepową. Rozwiązania firmy 
Esko do naświetlania matryc fleksograficznych 
pozwalają uzyskać matryce o najwyższej, spój-
nej jakości w celu zapewnienia maksymalnej 
stabilności w maszynie i najwyższej w swojej 
klasie jakości druku fleksograficznego. 

Esko dla drukarni i firm 
przetwórczych

Możliwość efektywnego druku zleceń nisko-
nakładowych. Integracja przepływu pracy, 
nienadzorowana automatyzacja i oprogramo-
wanie do współpracy online zapewniają mnó-
stwo możliwości dla drukarni i producentów 
opakowań. Funkcje niezawodnego szacowania 
zamówień usprawniają planowanie produkcji i 
skracają przestoje podczas druku: dostarczaj 
zlecenia na czas i chroń swoje zyski. Lepsze 
przekazywanie zarządzanych zadań między 
poszczególnymi etapami łańcucha dostaw: 
unikaj zamieszania, błędów i kosztów. Stan-
daryzacja procesu drukowania z użyciem sta-
łego zestawu 5, 6 lub 7 farb pozwala wydłużyć 
czas pracy maszyny drukarskiej nawet o 50%. 
Cyfrowe plotery tnące firmy Esko to idealny 
partner dla niskonakładowej produkcji karto-
nów, oznakowań i ekspozytorów. 

 

Esko dla właścicieli marek

Rozwiązania zarządzania marką firmy Esko 
zapewniają wgląd i kontrolę. Każdego dnia 
nasz świat staje się coraz bardziej złożony. 
Komunikacja cyfrowa i fizyczna z konsumen-
tem musi być zbieżna, aby zapewnić skuteczne 
wprowadzanie produktów na rynek. Rozwiąza-
nia zarządzania marką firmy Esko zapewniają 
wgląd oraz kontrolę nad cyfrowymi zasobami 
opakowań i fizyczną produkcją przez cały proces 
— od pomysłu po półkę sklepową. 

Esko dla projektantów

Projektuj szybciej lepsze opakowania i eks-
pozytory. Inteligentne narzędzia do projekto-
wania strukturalnego umożliwiają tworzenie 
zasobów opakowań o maksymalnej atrakcyjności 
na półkach sklepowych. Biblioteki materiałów i 
projektów ułatwiają projektowanie zbiorczych 
opakowań transportowych i obciążenia palet. 
Wyjątkowo realistyczne makiety trójwymiarowe 
upraszczają komunikację i proces zatwierdzania 
przez właściciela marki, a zarazem umożliwiają 
tworzenie materiałów do kampanii obejmują-
cych wiele mediów. Weryfikacja kreatywnych 
koncepcji opakowań nigdy nie była prostsza 
dzięki możliwości umieszczenia ich na półkach 
trójwymiarowego supermarketu wirtualnego.
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Uproszczenie 

Odpowiedzi na dzisiejsze potrzeby 
biznesowe 
Właściciele marek świetnie rozumieją znaczenie 
lepszych opakowań. Wiedzą, że lepsze opako-
wania przyczyniają się do sukcesów ich produk-
tów, dzięki czemu mogą sprzedawać więcej.

Jednak lepsze opakowania, etykiety, oznakowa-
nia i ekspozytory zwykle wiążą się z dywersy-
fikacją, dostosowywaniem, a niekiedy nawet z 
personalizacją. Wszystko to prowadzi do więk-
szej liczby jednostek SKU, mniejszych nakładów 
i krótszego czasu realizacji bez możliwości 
zwiększenia ceny.

Jednocześnie zapewnienie zgodności każdego 
dnia staje się coraz trudniejsze. Wymagania 
w zakresie jakości rosną — opakowanie jest 
produktem — a nasi klienci mają coraz więk-
sze trudności ze znalezieniem operatorów i 
użytkowników o niezbędnych umiejętnościach.

Proces produkcji opakowań staje się coraz 
bardziej skomplikowany. A celem firmy Esko 
jest jego uproszczenie.

Esko pomaga stawić czoła tym 
wyzwaniom
Są to globalne trendy wpływające na cały proces 
produkcji opakowań — od pomysłu do półki, 
od marki do projektanta, od operatora pre-
press aż do drukarni i producentów opakowań.

Esko rozwiązuje te palące wyzwania poprzez 
integrację i uproszczenie każdego etapu pro-
cesu zarządzania, projektowania, przygotowa-
nia do druku i produkcji. 

Esko zapewnia doskonałe funkcje dla użytkow-
ników, skracając czas nauki operatorów sprzętu 
i oprogramowania. Ułatwiając korzystanie z 
naszych rozwiązań, dążymy także do zwiększe-
nia elastyczności, szybkości i wydajności oraz 
pomagamy firmom zapewniać najwyższą jakość.

Esko rozumie, że świat produkcji opakowań 
staje się coraz bardziej skomplikowany. Nasze 
doświadczenie i innowacje pomagają firmom 
stawić czoła złożonej sytuacji i odnosić sukcesy 
w świecie przyszłości.

produkcji opakowań
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Zarządzanie specyfikacjami
Zarządzanie specyfikacjami wykorzystuje 
formularze cyfrowe do precyzyjnego zdefiniowania 
zakresu projektu opakowania, rejestrując 
wymagania i zapewniając narzędzia online do 
współpracy podczas gromadzenia zawartości.

Zarządzanie procesami
Złożone procesy biznesowe są mapowane i 
wykonywane przy użyciu obszaru roboczego 
zarządzania procesami. Na każdym etapie procesu 
użytkownikom są przypisywane zadania, dane są 
prezentowane w narzędziach do projektowania, 
a zadania są automatyzowane. Łatwe w obsłudze 
środowisko integruje się z systemami innych firm 
i zapewnia integralność danych. Monitorowanie 
postępu w czasie rzeczywistym i zaawansowane 
narzędzia raportowania umożliwiają analizę 
wcześniejszych danych i wprowadzanie ciągłych 
ulepszeń procesów.

Zarządzanie procesem zatwierdzania
Pliki graficzne i strukturalne można wyświe-
tlać i zatwierdzać w dowolnej standardowej  

przeglądarce. Zaawansowana przeglądarka 3D 
firmy Esko dla rzeczywistych plików produkcji 
opakowań stanowi wyjątkowe rozwiązanie w 
branży. W przeglądarce są dostępne niezrów-
nane funkcje porównywania, które wszystkim 
użytkownikom zapewniają spokój ducha — 
nawet w przypadku krótkich terminów.

Zarządzanie zasobami cyfrowymi
Organizacja zasobów opakowań w systemie 
zarządzania zasobami cyfrowymi to coś więcej 
niż tylko znajdowanie logo, obrazów, specyfikacji 
kolorów, projektów CAD lub plików tekstowych. 
Głównym zadaniem takiego systemu jest zapew-
nienie użycia prawidłowych i zatwierdzonych 
zasobów przez wszystkich uczestników procesu. 
Taki system ułatwia udostępnianie zasobów 
opakowań dla kampanii i obsługi sprzedaży.

Od idei marki po półki sklepowe i nie tylko: zna-
jomość lokalizacji zasobów przez cały cykl życia 
ułatwia firmom śledzenie wydajności i spójno-
ści najważniejszego zasobu — swojej marki.

Przejmij kontrolę nad 
projektami opakowań i 
skróć czas wprowadzania 
na rynek o  

35%

Zarządzanie 

Uzyskaj kontrolę nad opakowaniami, od projektu 
po produkcję Zarządzaj treściami prawnymi. Śledź 
cenne zasoby, zarówno cyfrowe, jak i fizyczne. 
Uprość wielokanałowe działania marketingowe.

opakowaniami 
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Natychmiastowy podgląd 3D 
Projektanci opakowań muszą myśleć w trzech 
wymiarach. Oprogramowanie firmy Esko 
dodaje trzeci wymiar, oferując natychmiastowy 
i dokładny podgląd 3D. Projektanci tworzą 
opakowania i  ekspozytory od podstaw lub 
generują je kilkoma kliknięciami na podstawie 
szablonów. Projektowanie opakowań składa-
jących się z wielu części i ekspozytorów POP 
staje się prostsze, inteligentniejsze i wydajniej-
sze. Z przepływu pracy eliminowane są błędy, 
odpady i konieczność zgadywania.

Dopasowanie projektu 
opakowania do opakowania 
zbiorczego 
Firmy oszczędzają czas i pieniądze poprzez 
dopasowanie projektu opakowania do opa-
kowania zbiorczego przy użyciu narzędzi firmy 
Esko do określania właściwych rozmiarów i 
paletyzacji. Dedykowane oprogramowanie do 
paletyzacji pomaga ulepszyć rozmiary produk-
tów oraz tworzyć nowe rozmiary opakowań 
zbiorczych. Operatorzy mogą utworzyć naj-
bardziej efektywny projekt palety, poprawiając 
wykorzystanie materiałów i przestrzeni.

Projektowanie 

Projektuj złożone, wieloczęściowe 
ekspozytory POP nawet o 

Dobre opakowanie potrafi urzec potencjalnego 
klienta magią marki. To podstawa każdego 
marketing miksu. Edytory 3D i CAD firmy Esko 
pomagają projektantom opakowań i ekspozytorów 
pracować szybciej i bardziej inteligentnie, nawet 
podczas projektowania najbardziej złożonych, 
wieloczęściowych ekspozytorów POP.

90% 
szybciej

strukturalne  
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Wyjątkowo realistyczne materiały 
wizualne
Projektowanie opakowań i ekspozytorów POP 
bezpośrednio w trzech wymiarach zapew-
nia ogromną swobodę. Projektanci dodają 
grafikę i wykonują testy z użyciem szerokiej 
gamy podłoży oraz efektów druku i uszlachet-
nienia w czasie rzeczywistym. Ten proces nie 
tylko ułatwia testowanie pomysłów i szybsze 
przygotowywanie nowych i zaktualizowanych 
projektów jednostek SKU, ale także pozwala 
wychwycić błędy już na wczesnym etapie pro-
cesu projektowania.

Sprawdzanie wrażeń wizualnych w 
najważniejszym miejscu
Sprawdzanie koncepcji opakowań na wirtual-
nej półce obok konkurencyjnych produktów 
stanowi następny prosty krok. Marki i agen-
cje mogą sprawdzić, jakie wrażenia wizualne 
wywołuje projekt opakowania w środowisku, 
dla którego zostało stworzony — w sklepie. 
Projektanci mogą przygotować pełną symulację 
wprowadzenia produktu na rynek — z użyciem 
ekspozytorów i innych materiałów oznaczonych 
marką — we wciągającym wirtualnym środo-
wisku sprzedaży. 

Intuicyjne 
narzędzia 3D 
skracają czas 
projektowania o 

85%Projektowanie 

Utworzenie właściwego projektu graficznego 
opakowania lub ekspozytora już za pierwszym 
razem nie jest takie łatwe. Liczba jednostek SKU 
opakowań stale rośnie, a ekspozytory sklepowe 
stają się coraz bardziej wyrafinowane. Narzędzia 
firmy Esko pomagają testować te projekty na 
rynku na długo przed tym, zanim trafią do 
produkcji. 

graficzne  
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Wszystkie zadania, które nie wymagają interwencji 
operatora, można zautomatyzować przy użyciu 
modułowych i dynamicznych przepływów pracy 
specyficznych dla opakowań. Automatyczne prze-
pływy pracy umożliwiają sprawne wykonywanie 
operacji prepress i zapewniają operatorom czas 
na zwiększenie wartości dla klientów.

Zarządzanie projektami opakowań w 
chmurze
Firmy wymagające wydajności projektów i proce-
sów korzystają z inteligentnej, scentralizowanej 
platformy firmy Esko w chmurze do zarządzania 
zasobami, zatwierdzaniem opakowań i cyklami 
życia projektu. Praca z danymi produkcyjnymi 

w wiernym środowisku 3D upraszcza procesy 
zatwierdzania i zarządzania projektami. 

Oprogramowanie obejmuje nawet kontrolowany 
proces automatyczny do aktualizowania istniejących 
grafik i tworzenia wielu wariantów pojedynczego 
produktu.

Platforma oprogramowania
Wiele rozwiązań firmy Esko jest dostępnych z licen-
cją wieczystą bądź w ramach miesięcznego lub 
rocznego planu subskrypcji. Firmy mogą wybrać 
model biznesowy, który najlepiej pasuje do ich 
wymagań.

Grafika 

Rosnąca liczba zleceń o mniejszych nakładach, 
konieczność szybszego wprowadzania produktów 
na rynek oraz brak wykwalifikowanych operatorów 
sprawia, że operacje przygotowania opakowań do 
druku są poddane presji, niezależnie od używanej 
technologii druku.

Realizacja zadań 
krótsza o  

 50% 
dzięki szybkim 
rozwiązaniom 

prepress

Przygotowalnie i firmy produkcyjne na całym 
świecie muszą wykonywać coraz więcej zadań 
związanych z opakowaniami, etykietami, 
ekspozytorami i oznakowaniami w coraz 
krótszym czasie i przy niższych kosztach. Jest to 
możliwe dzięki szerokiej gamie rozwiązań firmy 
Esko do tworzenia grafiki i przygotowywania 
do druku.

Szybkie i intuicyjne przygotowanie 
do druku
Esko jest globalnym liderem w zakresie zaawan-
sowanych rozwiązań prepress do produkcji opa-
kowań i etykiet. Intuicyjne narzędzia do obsługi 
procesu przygotowania natywnych plików PDF 
do druku pozwalają operatorom błyskawicznie 
przygotowywać zlecenia gotowe do druku. 

i przygotowanie do druku 
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Linia naświetlarek do matryc fleksograficznych 
CDI pozwala tworzyć doskonałe matryce flek-
sograficzne, które stanowią uznany standard 
branżowy pod względem jakości, stabilności i 
spójności. Rozwiązania firmy Esko do tworze-
nia matryc fleksograficznych są otwarte na 
wszystkie marki matryc cyfrowych i tulei uży-
wanych w branży.

Uproszczone tworzenie matryc 
fleksograficznych
Aby umożliwić wydajny, niskonakładowy druk 
fleksograficzny, niezbędne jest zredukowanie 
czasu i kosztów procesu tworzenia matryc 
fleksograficznych. 

Z tego powodu firma Esko stworzyła od nowa 
proces tworzenia takich matryc. Zintegrowaliśmy 
naświetlanie matryc oraz ekspozycję przednią 
i tylną w ramach jednego rozwiązania. 

Redukuje to konieczność ręcznej obsługi wielu 
etapów procesu, a także pozwala zmniejszyć 
rozmiary sprzętu.

Rozwiązanie firmy Esko skraca czas tworze-
nia matryc, podnosi ich spójność i zapewnia 
łatwą obsługę.

Redukcja konieczności ręcznej 
obsługi 
Tworzenie matryce fleksograficznych wymaga 
tylko naciśnięcia jednego przycisku. Firma Esko 
integruje tworzenie matryc fleksograficznych z 
przepływem pracy prepress, pozwalając ope-
ratorom przejąć kontrolę. Operatorzy mogą 
monitorować status zadań, określać priorytety 
kolejek, wstawiać pilne zlecenia oraz równo-
ważyć obciążenie naświetlarek.

Tworzenie matryc 
skraca czas pracy 
operatora o 

73%

Produkcja matryc 

Firma Esko wynalazła fleksografię cyfrową i jest 
niekwestionowanym liderem globalnym w tej dziedzinie. 
Stale wprowadzamy innowacje, zapewniając nowe 
standardy jakości druku fleksograficznego oraz sprawiając, 
że tworzenie matryc fleksograficznych jest równie proste jak 
w przypadku płyt do druku offsetowego. 

fleksograficznych  
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Drukowanie 

Druk z rozszerzonym 
gamutem wydłuża 
czas pracy maszyny 
nawet o  

50%

Inteligentne rozwiązania do zarządzania wydru-
kami i kolorami umożliwiają rastrowanie, okre-
ślanie specyfikacji kolorów, proofing kolorów 
i druk z rozszerzonym gamutem w całym łań-
cuchu druku i dostaw opakowań.

Druk z rozszerzonym gamutem
Druk z rozszerzonym gamutem umożliwia 
zyskowną produkcję niskonakładowych zleceń 
na tradycyjnych maszynach drukarskich. Klienci 
korzystający z tej technologii druku mogą skrócić 
czas przełączania zadań i przestojów maszyny, 
wykonać więcej niskonakładowych zleceń dzien-
nie, a także zredukować ilość odpadów i farb 
w magazynie.

 • Skrócenie czasu przełączania zadań do 53% 
 • Oszczędności farb rzędu 25% w przypadku 

opakowań elastycznych 
 • Zmniejszenie ilości odpadów o 34% podczas 

przełączania zadań

Jak producenci opakowań mogą poradzić sobie 
z coraz większą złożonością zróżnicowanych 
środowisk drukowania, które obejmują druk 
cyfrowy, fleksografię, grawiurę i offset? Jak mogą 
osiągnąć spójność kolorów na coraz większej 
liczbie podłoży i w rosnącej liczbie miejsc 
produkcji? 
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Inteligentne funkcje 
konfiguracji zwiększają 
wydajność plotera nawet o  

20%

Uszlachetnianie 

Solidny wzorzec
Plotery tnące z  serii Kongsberg to synonim 
solidności, wysokiej wydajności i najwyższej 
jakości. Ploter tnący i  frezujący Kongsberg 
znajdzie swoje miejsce w  każdej firmie, 
niezależnie od tego, czy wymagana jest elastyczna 
obsługa zróżnicowanych zleceń kreatywnych, 
czy też skupienie się na wymagającej produkcji 
niskonakładowej.

Zwiększenie wydajności
Gdy konieczne jest zwiększenie wydajności 
zadań, firma Esko oferuje coś więcej niż tylko 
szybkie i niezawodne plotery tnące. Aby zopty-
malizować ogólną wydajność, dodajemy inteli-
gentne funkcje do plotera oraz eliminujemy — 
lub automatyzujemy — etapy przepływu pracy. 

Na przykład konfiguracja plotera jest szybsza 
niż kiedykolwiek wcześniej; wszystkie ustawie-
nia są zapisywane w zaawansowanym systemie 
ze współużytkowanymi zasobami. Wymiana 
narzędzi i ostrzy między zadaniami jest mniej 
skomplikowana i odbywa się automatycznie.

Różne opcje automatycznego podawania i 
układania arkuszy oferują szeroką gamę kon-
figuracji, nawet do wycinania cyfrowego bez 
nadzoru operatora.

Przepływ pracy generuje zadania gotowe do 
produkcji oraz szacuje czas i koszty. Opera-
torzy mają pełny przegląd wszystkich zadań, 
które zostały uruchomione lub znajdują się w 
kolejce. Pozwala to określać priorytety kolejek 
zadań plotera, wstawiać pilne zlecenia oraz 
równoważyć obciążenie ploterów.

Dynamiczny wzrost niskonakładowej produkcji 
opakowań, oznakowań i ekspozytorów powoduje wyższy 
popyt na w pełni zautomatyzowany i zintegrowany 
przepływ pracy: od szacowania i planowania terminowej 
produkcji aż po usługi precyzyjnego cięcia konturowego, 
bigowania i frezowania szerokiej gamy materiałów.
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Usługi 

Akademia Esko
Profesjonalne szkolenie pozwala rozwinąć umie-
jętności pracowników i zwiększyć ich wydaj-
ność, a także ma pozytywny wpływ na szybki 
zwrot z inwestycji.

Obsługa klienta
Aby zapewnić maksymalny czas pracy, klienci 
firmy Esko muszą mieć dostęp do szybkiej i cią-
głej obsługi klienta w swoim języku. Oferowanej 
przez firmę Esko sieci pomocy technicznej nie 
może dorównać żadna inna firma w branży. 
Wykwalifikowani technicy pomagają rozwiązy-
wać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem 
w najszybszy możliwy sposób. 

Usługi w zakresie rozwiązań
Architekci rozwiązań i kierownicy projektów 
firmy Esko zapewniają pomoc przy skutecz-
nym projektowaniu, wdrażaniu i uruchamia-
niu rozwiązań programowych Esko. Ponadto 
architekci systemów pomagają dostosować 
całą organizację w celu odniesienia sukcesu.

Usługi finansowania
Inwestycje wymagają poważnego zastanowie-
nia. Dział Esko Finance zapewnia szeroką gamę 
elastycznych rozwiązań finansowania sprzętu 
i oprogramowania.

Rozwiązania firmy Esko odgrywają kluczową 
rolę w środowiskach produkcyjnych na całym 
świecie i przez całą dobę. Dzięki ponad 500 
wykwalifikowanym inżynierom serwisowym mamy 
największy zespół na rynku, co pomaga usprawnić 
procesy klientów oraz zagwarantować maksymalny 
czas pracy i wydajność.

globalne 

Ponad 500 
serwisantów pomaga 
usprawnić procesy klientów 
oraz zagwarantować 
maksymalny czas pracy
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Informacje o firmie 

Od wielu dziesięcioleci firma Esko wprowadza 
innowacje w branży graficznej, oferując nagra-
dzane, zintegrowane rozwiązania sprzętowe i 
programowe, które pomagają firmom w zarzą-
dzaniu, tworzeniu i produkcji lepszych etykiet, 
opakowań, oznakowań i ekspozytorów. 

Esko zatrudnia ponad 1500 osób na całym 
świecie. Globalna struktura sprzedaży bez-
pośredniej i  pomocy technicznej obejmuje 
Europę, Bliski Wschód i Afrykę, obie Ameryki, 
region Azji i Pacyfiku oraz Japonię i Chiny. Jej 
uzupełnienie stanowi sieć partnerów dystry-
bucyjnych w ponad 50 krajach.

Siedziba firmy Esko znajduje się w Gandawie 
w Belgii. Działy badań i rozwoju oraz produk-
cji znajdują się w pięciu krajach europejskich, 
Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach.

Enfocus, czyli firma stanowiąca część grupy Esko, 
to producent rozwiązań w zakresie automatyzacji 
i kontroli jakości plików PDF przeznaczonych 
dla drukarzy, wydawców i projektantów grafiki. 

MediaBeacon to firma oferująca rozwiązania 
do zarządzania zasobami cyfrowymi, która 
także stanowi część grupy Esko.

Esko należy do grupy Danaher.
(www.danaher.com)

Esko to globalny dostawca zintegrowanych 
rozwiązań dla branży opakowań, etykiet, 
oznakowań i ekspozytorów.

Esko 

Potrzebujesz więcej informacji? 

Belgia Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gandawa | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brazylia Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapur 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japonia Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokio, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

Chiny Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Szanghaj | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com
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