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PREDSTAVITEV

MSE vrhunski alternativni tonerji in kartuše

Kakovost brez kompromisa
..Strošek tiskanja je sicer skoraj neviden, saj je vrednost enega izpisa majhna, mnogokrat pa so ti stroški tudi zelo razpršeni. Ker so v
osnovi majhni, se jih vsako podjetje loti kasneje kot večjih..

Mnogokrat so tako razpršeni, da jih podjetja zbirajo dlje časa, ali pa se k temu zaradi prvega vtisa o majhnosti stroškov sploh ne spravijo. Po
raziskavi analitske hiše Gartner sežejo stroški tiskanja tudi do treh odstotkov skupnih prihodkov podjetja.
Kot je bilo že nekaj časa pričakovati, se starejši
monokromatski laserski tonerji prodajajo vse
manj, predvsem ker se tovrstni tiskalniki umikajo iz uporabe. V zadnjih letih se kaže vse večji
trend premikanja proti barvnim laserskim tiskalnikom. Sklicujoč se na Info Trends, bo poraba
barvnih laserskih tonerjev v Evropi v zelo kratkem času prehitela porabo monokromatskih laserskih tonerjev. Trenutno OEM proizvajalci držijo 73 odstotkov tržnega deleža med monokromatskimi laserskimi tonerji in kar 93 odstotkov
med barvnimi laserskimi tonerji.
Obisk sejma Paperworld minuli teden smo izkoristili za pogovor na temo trenutnega stanja na
trgu potrošnega materiala za tiskanje, o čemur
imajo naši gostje zanimive poglede.
Mark Dawson, direktor marketinga in prodaje v
podjetju MSE Europe (www.mse.com) pravi:
»MSE se je odločil nuditi le največjo možno vrednost poslovnemu uporabniku. To dosežemo s
cenami, ki omogočajo prihranek občutnih zneskov v primerjavi z OEM, brez da bi pri tem izgubili na kakovosti tiska. Da nam to uspeva, je zaslužnega ogromno truda, ki ga MSE vlaga v raziskave in razvoj novih in drugačnih tehnologij. V
zadnjih nekaj letih izrazito veliko vlagamo v razvoj barvnih tonerjev, kjer vidimo glavne priložnosti in kjer se še posebej ločimo od ostale
konkurence.«
»Glavna strokovna revija s področja obnovljenega potrošnega materiala [Recharger Magazine]
podeljuje vsako leto nagrade, kjer bralci, ki jih sestavlja strokovna javnost (konkurenti, kupci in
dobavitelji) izbirajo najboljše v različnih kategorijah. MSE je vseh zadnjih petih let priznan kot najboljši v proizvodnji tonerskih kaset ter v zadnjih
treh letih tudi najboljši med črnilnimi kartušami.
Ta vrhunski nivo kakovosti se torej kaže iz leta v
leto, dosežen je zaradi ljudi in tehnologij, kamor
MSE res relativno veliko in sistematično vlaga. Samo zaradi teh investicij in znanja MSE nudi izdelke, ki so res enakovredni OEM izdelkom. MSE ima
patentirane tehnologije obnove, ki niso dosegljiwww.racunalniske-novice.com

ve drugim konkurenčnim podjetjem,« še dodaja
Dawson. V Sloveniji so tonerji in kartuše blagovne znamke MSE prisotni šele dobro leto, trži jih
podjetje Strim plus, d. o. o., iz Ljubljane (www.
strim.si). David Pavlič, direktor v Strim plus, d. o.
o., na kratko predstavi svojo filozofijo: »Naša naloga in cilj je ponuditi res kakovostno alternativo
oziroma strankam dati drugo izbiro. Poglejmo,
na primer. kako je v panogah, ki sta nam malo
bližji - uporabniki ne točijo BMW bencina v svoje
BMW avtomobile in ne dajejo Gorenje praška v
svoje Gorenje pralne stroje.«
»Tako so tudi HP tonerji za HP tiskalnike samo
ena od izbir za poslovne uporabnike,« nadaljuje Pavlič. »Mi ponujamo kupcem drugo izbiro,
MSE tonerje z OEM primerljivo kakovostjo in
občutnim prihrankom. Res smo ponosni na to,
da nas je MSE izbral kot slovenskega partnerja
in da skupaj iz meseca v mesec pridobimo več

uporabnikov naše vrhunske alternative.«
»Druga ovira, zaradi katere na trgu konstantno
srečujemo mlačen prvi odziv, so slabe pretekle
izkušnje,« dodaja Simon Metljak, vodja prodaje
v Strim plus, d. o. o. »Najprej mora uporabnik vedeti, na kako zelo različne cene in kakovost lahko naleti na tržišču. Poslovni uporabnik je navajen, da lahko OEM toner kupi od deset različnih
prodajalcev, morda po rahlo različnih cenah,
morda z različnim poprodajnimi storitvami, vendar gre za ENAK izdelek. Je potrošna dobrina,
kot Kinder jajček. Je enak, ne glede od kod ga
dobiš.«
»Mnogo uporabnikov misli, da podobno pravilo
velja tudi pri alternativnih tonerjih in kartušah,«
pravi Metljak. »Pa ni tako. Alternativ je na stotine,
od raznoraznih proizvajalcev, vse od odličnih do
zelo slabih in vsak odtenek vmes - in to je marsikdaj lahko problem.«
(P.R.)
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