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Twój ploter Colorado jest 
nie tylko najbardziej innowacyjną 
przemysłową drukarką typu  
rola-rola jaka obecnie istnieje. 
Jest to także Twój partner, który 
ożywia projekty, jest w stanie 
sprostać napiętym terminom 
realizacji zleceń oraz spełnia 
wyrafinowane wymagania 
i zróżnicowane potrzeby 
klientów. Na ploterach Colorado 
możesz polegać każdego dnia, 
a ich wydajność i sprawność jest 
kluczowa dla Twojej działalności. 
Dlatego też Colorado musi 
zapewniać najwyższą jakość 
i sprawność działania.
Zawsze. 

Niezależnie czy masz jeden ploter 
Colorado czy kilka, jak Michael 
Hiemann w Siepro KG (Niemcy) 
wiesz jak ważna jest on w Twojej 
działalności. Niezrównana jakość 
zapewnia, że klienci stale powracają 
do Ciebie ze swoimi projektami 
– często wymagającymi stosowania 
trudnych w obsłudze mediów 
lub spełniania napiętych terminów 
realizacji. Dlatego też zdecydowałeś 
się na ploter Colorado.

Posprzedażowy program 
serwisowy

„Inżynierowie serwisu Canon,
to ludzie rozumiejący co oznacza 

słowo serwis.” 
Komentarz klienta wyrażony w ankiecie dotyczącej serwisu 

posprzedażowego Canon EMEA 2019

Wybrałeś to co najlepsze w świecie druku grafiki 
wielkoformatowej. Colorado ProCare zapewni, 
że stale będziesz na pierwszym miejscu.

Najwyższa jakość działania. Zawsze. 
Wraz z Colorado ProCare



wEŹ TO CO NAJLEPszE 
z NAszEgO COLORADO

Colorado ProCare to najlepszy program serwisu posprzedażowego, który 
będzie utrzymywał sprawność i wydajność twojego plotera Colorado 
na najwyższym poziomie. Dziś, jutro i w kolejnych latach. Dzięki programowi 
Colorado ProCare zyskujesz pewność sprawnego drukowania co najmniej 
dziesiątek tysięcy metrów kwadratowych i jesteś przygotowany na przyszłość.

Chroń swoją inwestycję i wykorzystuj w pełni ploter Colorado maksymalizując jego 
czas roboczy. Wraz z naszym programem zyskujesz najkrótszy czas reakcji na miejscu 
oraz wsparcie w zdalnej okresowej konserwacji. Nie martw się o części zamienne, 
koszty pracy czy podróży. Program Colorado ProCare obejmuje wszystkie te aspekty. 
Policz i przekonaj się jak efektywna kosztowo może być obsługa Twojego plotera Colorado 
w całym cyklu jego życia przy korzystaniu z programu Colorado ProCare!

Wraz z programem serwisowym Colorado ProCare masz pewność, że Twój system Colorado 
będzie efektywnie drukował, a Ty możesz się skupić na tym, co naprawdę istotne: rozwijaniu 
działalności biznesowej, zwiększaniu jej zyskowności oraz sprawianiu, że klienci będą 
zachwyceni Twoimi usługami.

Serwis posprzedażowy Canon może poszczycić się przeciętnym poziomem satysfakcji 
na poziomie 95%. Odnosi się to do wsparcia telefonicznego oraz usług serwisowych 
świadczonych naszym klientom na miejscu. 

Najlepsza dostępność czasu 
roboczego
Najlepsza efektywność kosztowa 
Najlepsza jakość

Dokonałeś efektywnej 
kosztowo inwestycji i chcesz 

nadal kontrolować wszelkie wydatki 
powiązane z produkcją. Oczekujesz pełnej 

transparentności kosztów i przewidywalności.

Colorado ProCare: przewidywalność, 
niezawodność pracy i wysoka 
efektywność kosztowa

Zmaksymalizowany 
czas gotowości do pracy

Maksymalizuj swój wydruk 
Wraz z programem Colorado 
ProCare można w pełni 
wykorzystać niezrównaną 
wydajność produkcyjną ploterów 
Colorado optymalnie zarządzając 
ich czasem gotowości do pracy. 
Minimalizuj przestoje i zapewnij 
sobie stabilną, ciągłą produkcję 
z najwyższą, jednorodną jakością, 
z jakiej słynie Colorado!

Pełna transparentność 
kosztów

Żadnych nieprzyjemnych 
niespodzianek  
Transparentna Umowa Serwisowa 
ze wszystkimi powiązanymi 
kosztami – bez żadnych 
niespodzianek: Wiesz czego 
oczekiwać dzięki przejrzystym, 
konkurencyjnym kosztom.

Najwyższy zwrot  
z inwestycji

Utrzymuj najniższe koszty 
posiadania (TCO)  
Policz to sam i zobacz, jak można 
utrzymać najniższe koszty 
posiadania przez cały okres 
żywotności systemu Colorado. 
Dzięki połączeniu przemysłowej 
drukarki o najwyższych standardach 
wydajności produkcyjnej, 
z najwyższej klasy programem 
serwisowym, zapewniasz 
maksymalizację rzeczywistego 
czasu roboczego systemu przy 
najniższych kosztach.

Satysfakcja klienta 
w zakresie wsparcia 
telefonicznego 
i świadczonego na miejscu

89% 95%

Badanie serwisu posprzedażowego Canon EMEA 2019



Colorado ProCare 
jest posprzedażowym 
programem serwisowym 
klasy Premium. Korzystaj 
z bezpłatnych konserwacji 
i części zamiennych, 
okresowych weryfikacji 
sprzętu, zdalnego 
wsparcia i najszybszych 
czasów reakcji na miejscu. 
Program Colorado 
ProCare to Twój wybór 
dla bezproblemowego 
użytkowania sprzętu 
i 100% przewidywalności 
kosztów. Przejrzyste 
warunki i zasady! Żadnych 
ukrytych kosztów! Wiesz 
dokładnie co otrzymasz.
Wraz z programem 
Colorado ProCare, 
maksymalizujesz 
rzeczywisty czas roboczy 
systemu, zabezpieczasz 
swoją inwestycję i możesz 
skupić się na rozwijaniu 
swojej działalności wraz 
z Colorado!

Wysoko wykwalifikowany zespół Niemal 500 inżynierów serwisu Canon przeszkolonych 
w Canon Production Printing, plus setki inżynierów serwisu naszych partnerów 

Zadzwoń do nas Zdalne wsparcie dostępne w godzinach roboczych

Światowej klasy doświadczenie Ponad 30-letnie doświadczenie w rozwijaniu i produkcji 
wysokiej jakości atramentowych, przemysłowych systemów drukujących 
 
Nagradzane Usługi serwisowe Canon – czołowe w branży: Nasza organizacja serwisowa jest 
od wielu lat nagradzana w uznaniu wysokiej jakości usług serwisowych
 
Globalna sieć logistyczna Potrzebne Ci części zamienne są zawsze w pobliżu dzięki naszej 
globalnej sieci logistycznej
  
Zaawansowane narzędzia komunikacji i diagnostyki Nasz gruntownie przeszkolony zespół 
wsparcia ma dostęp do zaawansowanych narzędzi ułatwiających szybką i efektywną pomoc

COLORADO  
PROCARE: 
TwOJE  
KORzyŚCi 
w PigUŁCE

Przejrzyste warunki 
i zasady! Żadnych ukrytych 

kosztów! 

Colorado ProCare    

Opcje 3, 4 lub 5-letnich umów 

Koszty dojazdów i robocizny 

Części zamienne 

Okresowa konserwacja 

Zdalne wsparcie tego samego dnia 

Wsparcie na miejscu za dwa dni robocze 

Wsparcie na miejscu następnego  

dnia roboczego o

W pakiecie jedna głowica drukująca rocznie  o

	 Obejmuje 

o  Opcja

Dlaczego Colorado ProCare?

Ponieważ przestoje są niedopuszczalne w Twojej działalności



Wdrażaj
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w planowaniu instalacji 
i integrowaniu naszych systemów w różnych środowiskach druku, 
sprawiamy, że przerwy w cyklu produkcyjnym są sprowadzone 
do absolutnego minimum. Szkolimy Twój personel w obsłudze 

systemu oraz przeprowadzaniu drobnych prac bieżącej konserwacji.
Pozostajemy do dyspozycji na początkowych etapach uruchamiania rozwiązania, 
by w miarę potrzeb dostroić pracę systemu. Jeśli jest to niezbędne, możemy 
pozostać dłużej w celu świadczenia dodatkowego wsparcia. 

Efekt: płynna realizacja operacji optymalnie dobranych w ścisłym reżimie 
produkcyjnym.

„Wszystko poszło idealnie: 
od zamówienia systemu 

po rozwiązywanie bieżących 
problemów, jakie napotkaliśmy”

Komentarz klienta wyrażony w ankiecie dotyczącej serwisu posprzedażowego 
Canon EMEA 2019

Wdrażaj
Płynnie integruj rozwiązanie Canon z innymi operacjami w swojej firmie

Dostawa, instalacja i szkolenia operatorów

Integracja cyklu roboczego

Zarządzanie mediami i kolorem

Odkrywaj
Gdy szukasz nowych sposobów, by rozwijać swoją działalność 
w zakresie grafiki wielkoformatowej, my oceniamy, które 
technologie i rozwiązania Canon z tego obszaru najlepiej spełnią 
Twoje potrzeby. Dokładnie przyglądamy się Twoim warunkom 

produkcyjnym, klientom i planom eksplorowania nowych rynków. W oparciu 
o analizę proponujemy najbardziej odpowiednie rozwiązania, opracowujemy 
niezbędne procesy robocze i testujemy Twoje media.  

Efekt: niezawodne środowisko produkcyjne zoptymalizowane pod kątem 
realizowanych przez Ciebie zleceń druku wielkoformatowego.

DŁUgOFALOwE
  PARTNERsTwO

Usługi druku wielkoformatowego Canon (LFG)        
Canon ceni partnerską współpracę i chce maksymalizować Twój zwrot 
z inwestycji w oferowane przez siebie rozwiązania i produkty druku 
wielkoformatowego. Program ProCare jest elementem gamy usług druku 
wielkoformatowego Canon. Opracowano go specjalnie, by wspierać 
naszych klientów na każdym etapie rozwijania ich działalności biznesowej.

 „Mamy wsparcie eksperckie i szybko 
uzyskujemy oczekiwane efekty 

końcowe”
Komentarz klienta wyrażony w ankiecie dotyczącej serwisu posprzedażowego 

Canon EMEA 2019

Odkrywaj
Technologia grafiki wielkoformatowej Canon oraz rozwiązania

cyklu roboczego pasujące do Twojej firmy

Ocena zastosowań

Testowanie mediów

Ocena cyklu roboczego



Rozwijaj
Eksperci Canon z działu Grafiki wielkoformatowej pomogą 
w rozwijaniu Twojego biznesu dzieląc się swoją rozległą 
wiedzą z zakresu zastosowań druku i możliwości rynkowych. 
Poza dedykowanymi programami szkoleniowymi oferujemy 

także unikalny dostęp do naszej globalnej społeczności Canon Large Format 
Graphics. Dowiedz się, jak wyróżniać się na tle konkurencji i wykorzystuj w swojej 
działalności pełen potencjał, jaki stwarza cyfrowa technologia. 

Efekt: stałe inspiracje do dalszego rozwijania biznesu.

„Doświadczeni, kompetentni 
i uczynni inżynierowie serwisu. 

Doskonały poziom obsługi klienta.” 
Komentarz klienta wyrażony w ankiecie dotyczącej serwisu posprzedażowego 

Canon EMEA 2019

Rozwijaj
Szerzej rozwijaj swoją ofertę korzystając ze szkoleń, wsparcia w nowych 

zastosowaniach druku oraz czerpiąc z naszych zasobów wiedzy

Wsparcie w zastosowaniach druku

Zaawansowane szkolenia operatorów

Członkostwo w społeczności Canon LFG

Zarządzaj
Nagradzani inżynierowie serwisu Canon korzystają z prewencyjnej 
regularnej konserwacji i zdalnego wsparcia, by minimalizować 
czas przestojów. Nasz zespół zdalnego wsparcia mówi w Twoim 
języku i jest dostępny na całym świecie. Wspomagany najnowszymi 

technologiami komunikacji i diagnostyki, świadczy doradztwo i zapewnia, 
że otrzymujesz potrzebne części zamienne w możliwie najkrótszym czasie 
z wykorzystaniem naszej globalnej, rozległej sieci logistycznej i serwisowej. 

Efekt: optymalne wsparcie klienta maksymalizujące efektywny czas produkcyjny.

„Canon w pełni dotrzymuje 
zobowiązań i umów.”

Komentarz klienta wyrażony w ankiecie dotyczącej serwisu posprzedażowego 
Canon EMEA 2019

Zarządzaj
Wraz z ProCare utrzymuj sprzęt Canon w optymalnej formie

maksymalizując rzeczywisty czas roboczy

ProCare – posprzedażowy
program serwisu i wsparcia
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COLORADO PROCARE

Skontaktuj się z lokalnym opiekunem klienta, 
by uzyskać więcej informacji

•	 Zachowaj	pierwszą	pozycję	 
w świecie druku wielkoformatowego


