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Ricoh esittelee FinnGraf-messuilla kaikki uutuuslaitteensa. 
FinnGraf järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 23.09.–
25.09.2015. Lue lisää: www.finngrafmessut.fi.
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Nopeasti kasvava painamisen ”seka-
tavaratalo”.

Ilpo Sormunen: ”Alunperin lai-
toimme firman pystyyn tekemään 
yhden kirjapainon reproa. Kun se 
loppui, olin päässyt hyvin sisään pai-
nopuolen asioihin. Siitä lähti meidän 
firman idea. Pyrimme pitämään asi-
akkaan puolta ja huolehtimaan hänen 
kaikista tarpeistaan, jotta asiakkaan 
ei tarvitse stressata: he saavat mitä 
haluavat kapalevyistä mukeihin.

Olemme esimerkiksi Ateneumin 
hovihankkija, Kiasmaan teemme 
paljon ja Kansallisoopperalle. Sitten 
on iso lastenkirjakustantamo Lasten 
Keskus ja Kirjapaja. Jostain syystä 

meillä on paljon kulttuuripuolen 
hommia.

Olemme pieni, kasvava yritys. 
Olemme itse kontaktissa ja vuorovai-
kutuksessa asiakkaisiin. Jos pipo-
päinen lähetti vain heittäisi paketin 
asiakkaalle, se olisi liian kylmää. Se 
ei sovi meidän strategiaamme.”

Miten
Premedia Helsinki investoi ensim-
mäisenä Suomessa uuteen Ricohin 
Pro L4160 -suurkuvatulostimeen. 
Sitä ennen he hankkivat viisivärisen 
Ricohin Pro C7100X -tuotantotulos-
timen.

”Sain messuilta Print&Media-leh-
den, jossa oli Ricohin ilmoitus. 
Ilmoituksessa kerrottiin Pro C7100X 
-tuotantotulostimen valkoisesta 
väristä ja se herätti kiinnostukseni. 
Otin yhteyttä Ricohiin ja siitä se 
sitten lähti.

Kävin kaikki merkit läpi, mutta 
suhtautuminen asiakkaaseen ja 

vakuuttava laite ratkaisivat. Ricohin 
meininki oli helkkarin hyvää.

Mietin samalla suurkuvapuoleen 
investointoimista, josta mainitsin 
ohimennen Ricohille. Kävin katso-
massa Pro L4160 -sarjan laitteen 
ja sain tarjouksen, josta en voinut 
kieltäytyä. Laatu oli kilpailijoihin 
nähden hyvä.

Olen jutellut asiakkaiden kanssa 
suurkuvatulostamisesta, ja joka pai-
kassa on näytetty vihreää valoa. Se 
tulee kasvamaan.”

Huom!
Yrityskasvu. ”Meille kävi hassusti: 
muutimme juuri isompaan tilaan, 
mutta joudumme kohta muutta-
maan vielä isompaan. Henkilökunta 
lisääntyi juuri kahdella; koneita tulee 
niin paljon, että tuotannossa joutuu 
kulkemaan sivuttain!”

Lue lisää:
www.premediahelsinki.fi

”Olen jutellut asiakkaiden kanssa 
suurkuvatulostamisesta, ja joka 
paikassa on näytetty vihreää valoa. 
Se tulee kasvamaan,” sanoo Premedia 
Helsingin Ilpo Sormunen.


