
Nezobrazuje se Vám e-mail správně? Zobrazit v prohlížeči

VÍTEJTE U PRVNÍHO TYPOS NEWSLETTERU!
Rádi bychom Vás touto cestou několikrát do roka informovali o novinkách z naší společnosti a

zároveň Vám ukázali zákulisí největší archové ofsetové tiskárny v České republice. Pokud Vás

zajímá, kdo a co všechno stojí za Vaší objednávkou u nás, chcete vědět, do čeho jsme investovali

a co je u nás nového, v našem newsletteru se to vždy dozvíte. Nepřejete-li si tato sdělení

dostávat, omlouváme se a prosíme Vás, abyste se odhlásili z odběru. Učinit tak můžete na konci

newsletteru.

POŘÍDILI JSME DALŠÍ ZAŘÍZENÍ LITHOFLASH

http://news.typos.cz/c/38486713/7940ab4751a-pp0utu
http://news.typos.cz/m/11305220/935937-aca437e7f111f2cd53388dd954ee32f8
http://news.typos.cz/c/38486713/7940ab4751a-pp0utu


Systém LithoFlash udržuje stabilní hodnoty

barevnosti v průběhu celého tiskového

procesu

V TYPOSU neustále pracujeme na tom být

lepší a produktivnější. Optimalizujeme

procesy a pečlivě hlídáme vysoký standard

kvality tisku. I proto jsme v červnu letošního

roku pořídili nové měřící zařízení pro rotační

tisk. Jedná se o měřící systém LithoFlash

Inline a v České republice je to pro tento typ

tiskového stroje naprostý unikát. Systém v

průběhu tisku neustále vyhodnocuje denzitu

barev, koriguje barevnost a udržuje její

stabilní hodnoty od začátku do konce

tiskového procesu.

Pro instalaci systému LithoFlash na rotační tiskový stroj MM Concept jsme se rozhodli po roční

velmi dobré zkušenosti u archového tisku.

Do naší společnosti chceme investovat i nadále a již teď máme v plánu další novinku. Více se

dozvíte v příštím čísle našeho newsletteru!

NOVÝ VÝROBNÍ ŘEDITEL: PAVEL FRANTL



Pavel Frantl, výrobní ředitel TYPOSU

Je nám potěšením představit Vám Pavla Frantla, který se v dubnu letošního roku stal výrobním

ředitelem naší společnosti. Pan Frantl K nám nastoupil na začátku loňského roku jako projektový

manažer, nicméně v polygrafickém průmyslu se pohybuje více než 12 let. Za tuto dobu nasbíral

mnohé zkušenosti s výrobou, zákaznickým servisem, ale i se samotnou přípravou publikací.

Nabídku zastávat pozici výrobního ředitele TYPOSU vnímá pan Frantl jako výzvu a dodává k tomu:

„Chci výrobu TYPOSU stmelit, vytvořit perfektně fungující tým, abychom dokázali zakázky provést

výrobou daleko efektivněji. Po lidech ve výrobě budu vyžadovat výkony, ale na druhou stranu jim

chci maximálně vyjít vstříc, vtáhnout je do procesů, částečně i do rozhodování, tak, aby se každý

cítil, že je součástí týmu. Jedině tak budeme úspěšní.“

ŽENSKÁ OSÁDKA V TYPOSU



Zleva: Tiskařka Dagmar Sládková a pomocnice tisku Václava Svobodová

Mohlo by se zdát, že práce tiskaře je výlučně mužskou profesí. Není to však úplně pravda.

Alespoň u nás ne. Živoucím důkazem je kompletně ženská osádka, která pracuje na jednom z

našich tiskových strojů, konkrétně na archovém stroji Heidelberg Speedmaster (SM 102-4-P3).

Tiskařka s velkým T, paní Dagmar Sládková pracuje v sestavě s paní Václavou Svobodovou přes

tři roky a funguje jim to spolu na výbornou. Paní Sládková nastoupila do naší společnosti ihned

po studiu na polygrafické škole a působí tak u nás více než 30 let. Téměř 30 let u nás na různých

pozicích pracuje i paní Svobodová. Není tedy pochyb o tom, že jsou profesionálkami ve svém

oboru a Vaše zakázka je u nich v těch nejlepších rukou. Tak až příště budete v ruce držet

vytištěnou produkci od nás, vzpomeňte si na tyto dvě dámy. Třeba ji tiskly právě ony!

TYPOS VÁM PŘEJE KRÁSNÉ LÉTO
Užijte si ničím nerušenou dovolenou a přijměte srdečný pozdrav ze sportovního

dne naší společnosti. Níže přidáváme pár fotografií.

Vlevo: Manažer tisku, Pavel Matoušek. Pavel by se ke svému týmu v TYPOSU by se nikdy

neotočil zády – určitě Vám ho v dalším newsletteru představíme!

Vpravo nahoře: Tým našich TYPOS roztleskávaček z exportního oddělení

Vpravo dole: Jednatel společnosti Dominik Metzler s dcerou Alenou
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Tento newsletter je rozesílán e-mailem a obsahuje informace o naší společnosti. Nepřejete-li si

tato sdělení nadále dostávat, použijte prosím následující odkaz a odhlaste se z odběru: odhlásit

se z odběru Newsletteru

Přidejte si nás na Facebooku
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