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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

O εκτυπωτής ColorWorks C7500 της Epson 
επιτρέπει στον αμπελώνα της Cantine Volpi να 
παρέχει προσωποποιημένα προϊόντα και μικρό 
χρόνο ανταπόκρισης.
Με έδρα στην Tortona της Ιταλίας, η Cantine Volpi ανήκει στους 
μεγαλύτερους παραγωγούς κρασιού της χώρας. Ο αμπελώνας 
προσφέρει μια ευρεία γκάμα κόκκινων, λευκών και αφρίζων οίνων και έχει 
λάβει αρκετά βραβεία και μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Το 2014, η Cantine Volpi γιόρτασε μια εκατονταετία από την ίδρυσή της. 
Παρά την μεγάλη παράδοση που έχει η εταιρεία στην Ιταλία, οι ετικέτες 
της έχουν κυριεύσει πλέον και άλλες αγορές, με το 90% να εξάγεται σε 
πάνω από 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Γερμανία, Δανία, 
Νορβηγία, Σουηδία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία.

Ευελιξία και αυτονομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η Cantine Volpi χρειάζεται την εκτύπωση τεσσάρων περίπου 
εκατομμυρίων ετικετών το χρόνο, προκειμένου να προσφέρει στους 
πελάτες της πληροφορίες και να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές 
οδηγίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις ετικέτες για το μπροστινό και πίσω 
μέρος του μπουκαλιού καθώς και τα κουτιά των κρασιών.

Όπως συνηθίζεται στη βιομηχανία του κρασιού, η εταιρεία 
χρησιμοποιούσε έναν εξωτερικό προμηθευτή. Έπρεπε πάντα να 
παραγγέλνουν παραπάνω ετικέτες από όσες απαιτούνταν για να 
μειώσουν τα κόστη και έτσι πολλές ετικέτες έπρεπε να πεταχτούν καθώς 
δεν χρειαζόντουσαν πια. Αυτό συνέβαινε κυρίως κατά την αλλαγή του 
έτους, η οποία καθιστούσε τις περασμένες ετικέτες μη χρησιμοποιήσιμες.

Καθώς στο παρελθόν πωλούσαν μόνο συγκεκριμένα προϊόντα, 
πρόσφατα η Cantine Volpi ανακάλυψε μια νέα αγορά στην δημιουργία 
αποκλειστικών ετικετών για πελάτες όπως ξενοδοχεία που θέλουν να 
προσφέρουν προσωποποιημένα κρασιά. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη 
αλλαγής των ετικετών σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία ήθελε επίσης να εισέλθει σε χώρες όπου η ζήτηση είναι 
περιορισμένη, με τη διάθεση 5.000 ή 6.000 μόνο μπουκαλιών. Οι 
διαφορετικές νομοθεσίες ανά τον κόσμο συχνά μεταφράζονται σε νέες 
ετικέτες, κάτι μη αποδοτικό οικονομικά για μικρές ποσότητες ετικετών.

Η λύση της Epson

Μετά από έρευνα, η εταιρεία αγόρασε έναν εκτυπωτή ColorWorks 
ετικετών C7500 το Μάρτιο του 2016. Με την κεφαλή εκτύπωσης 
PrecisionCore, ο εκτυπωτής προσφέρει αξεπέραστη ταχύτητα και 
ποιότητα σε εταιρείες που αναζητούν ένα απλό και αποδοτικό τρόπο 
εκτύπωσης εμπορικών ή βιομηχανικών ετικετών. Χρησιμοποιώντας 
μεγαλύτερες φύσιγγες μελανιών, ο ColorWorks C7500 μπορεί να παράγει 
μια ετικέτα 30 cm ανά δευτερόλεπτο, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση 
σε σχέση με την αξία της αγοράς.

Cantine Volpi 

Σημαντικά στοιχεία

Ευελιξία και αυτονομία που 
μεταφράζεται σε μικρότερο κύκλο 
εργασίας και εξατομίκευση 
ετικετών
Το διαισθητικό μενού επιτρέπει 
γρήγορη, αξιόπιστη λειτουργία, 
χωρίς ανάγκη επιπλέον 
εκπαίδευσης
Εκτύπωση υψηλής ποιότητας 
ετικετών οικονομικά, εσωτερικά με 
μειωμένη απόρριψη επιπλέων 
ετικετών

«Μετά από μια δοκιμαστική 
φάση που κράτησε περίπου 10 
ημέρες, ξεκινήσαμε να 
χρησιμοποιούμε πλήρως τον 
εκτυπωτή Epson ColorWorks 
C7500. Τώρα μπορούμε να 
εκτυπώνουμε εντελώς 
ανεξάρτητα»
Francesco Civardi
Head of Quality at Cantine Volpi
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Η ονομασία Epson® είναι σήμα κατατεθέν της Seiko Epson® Corporation. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και οι επωνυμίες
άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με εξαίρεση σφαλμάτων και παραλείψεων, όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



«Μετά από μια δοκιμαστική φάση που κράτησε περίπου 10 ημέρες, 
ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε πλήρως τον εκτυπωτή Epson ColorWorks 
C7500. Τώρα μπορούμε να εκτυπώνουμε εντελώς ανεξάρτητα» δήλωσε ο 
Francesco Civardi, επικεφαλής ποιότητας στην Cantine Volpi. «Δεν είναι 
μόνο η ανεξαρτησία, αλλά και η ταχύτητα του επίσης – μπορούμε να 
ολοκληρώσουμε μια μη προγραμματισμένη παραγγελία από ένα πελάτη, 
σε περίπου ένα τέταρτο.»

Χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή Epson, η Cantine Volpi κατάφερε να 
μειώσει το κόστος της εκτύπωσης ετικετών και μπόρεσε ακόμη να μειώσει 
τον χρόνο ανάμεσα στην παραγγελία και την παράδοση, 
ολοκληρώνοντας μια πλήρη παρτίδα ετικετών ανά 30 λεπτά. Πριν από 
τους εκτυπωτές ColorWorks, η ίδια εργασία με εξωτερική εκτύπωση 
απαιτούσε δύο με τρεις εβδομάδες.

Ο νέος εκτυπωτής είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση που η Cantine 
Volpi δεν θα χρειάζεται να βασίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό – κάθε 
υπάλληλος της εταιρείας μπορεί να ολοκληρώσει μια εργασία εκτύπωσης, 
τόσο απλά όσο με έναν εκτυπωτή γραφείου. Το διαισθητικό μενού 
μεταφράζεται σε εύκολη χρήση και λίγα λάθη, εξοικονομώντας χρόνο και 
αναλώσιμα.

Ένα λαμπρό μέλλον

Κατά την εκτύπωση ετικετών για το πίσω μέρος των μπουκαλιών, η 
τετράχρωμη εκτύπωση σημαίνει ότι η Cantine Volpi μπορεί να 
αναπαράγει τα ίδια χρώματα όπως στις ετικέτες για την μπροστινή όψη, 
σχεδόν άψογα. Τώρα ο ColorWorks C7500 είναι ένα εσωτερικό μέρος της 
διαδικασίας παραγωγής, επιτυγχάνοντας ξεκάθαρα εξοικονόμηση.

Η Cantine Volpi εξετάζει την πραγματοποίηση της συνολικής διαδικασίας 
εκτύπωσης ετικετών εσωτερικά, χρησιμοποιώντας ετικέτες και για τα 
χάρτινα δοχεία κρασιών σε κουτί, κάτι που παραδοσιακά γινόταν με 
θερμική μεταφορά.

Bottle labels printed with ColorWorks

Cantine Volpi wine production

www.epson.eu/colorworks
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Η ονομασία Epson® είναι σήμα κατατεθέν της Seiko Epson® Corporation. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και οι επωνυμίες
άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με εξαίρεση σφαλμάτων και παραλείψεων, όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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