Persbericht
SMG Groep kiest voor Konica Minolta en Komori
Amsterdam, 9 januari 2014 – SMG Groep, leverancier van druk- en printwerk voor grote en kleine
organisaties, heeft gekozen voor de printsystemen van Konica Minolta en Komori. De zwart-wit bizhub
PRESS 1250 van Konica Minolta en twee Impremia C80 kleurenmultifunctionals van Komori zijn
aangeschaft om kosten te besparen en snellere levering te garanderen.
Na een uitgebreide selectieperiode heeft SMG Groep voor de systemen van Konica Minolta en Komori
gekozen vanwege de betrouwbaarheid en hoge productiviteit. Daarnaast speelden de prijskwaliteitverhouding en visie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol in de
keuze voor beide partijen. “Wij zijn nu in staat betere keuzes te maken op het gebied van offset en
digitaal”, aldus Arend Hartlief, directeur bij SMG Groep. “Zo kunnen we kwalitatief hoge oplages
sneller leveren tegen scherpe tarieven.”
“Wij zijn erg blij dat SMG Groep voor ons systeem heeft gekozen”, zegt Robert de Wit, Account
Manager Graphic Arts bij Konica Minolta. “De bizhub PRESS 1250 - onlangs bekroond met een BLI
PRO-award - is geleverd met verschillende in-line afwerkingsmogelijkheden. Hierdoor kan SMG Groep
lagere en gepersonaliseerde oplages printen.”
“Samen met SMG Groep werken we naar een gezamenlijke digitale toekomst”, zegt Peter Minis,
Product Manager bij Komori. “De Impremia C80 digitale kleurenmultifunctional is hier een voorbeeld
van. Het systeem print pagina‟s van 1.200 dpi met een snelheid van 80 pagina‟s per minuut. Hiermee
kan SMG Groep de efficiëntie van het productieproces verder verhogen.”
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Altijd als eerste de laatste persberichten van Konica Minolta via deze RSS-feed:
http://www.octanewire.com/nl/rss.php?client=42
Over Komori
De Komori Groep (opgericht in 1923) tracht dagelijks een bijdrage te leveren aan zowel de
samenleving als cultuur door het produceren van drukpersen. Het eerste decennium van de 21e eeuw
is al verstreken en in een razend tempo veranderen niet alleen de sociale omstandigheden, maar ook
de gehele grafische industrie. Nu is het moment om met alle middelen die tot onze beschikking staan,
onze inzet te vernieuwen en vooruit te gaan, stap voor stap. Ons doel is een onderneming te zijn, die
klanten inspireert. Met de „Kando‟-filosofie willen wij ons richten op de toekomst.
Meer informatie over Komori International (Europe) BV is te vinden op onze website: www.komori.eu.
Ook kunt u ons vinden op Facebook (Komori Europe) en Twitter (@Komori_EU).
Over Konica Minolta Business Solutions Nederland BV
Konica Minolta Business Solutions Nederland BV, gevestigd in Amsterdam, Nederland, is een
volledige dochter van Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, gevestigd in Langenhagen,
Duitsland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Tokio, Japan. Het bedrijf levert producten, systemen,
diensten en software-oplossingen die voorzien in de behoefte van kantoor- en productie printingomgevingen, op het gebied van documentoplossingen. Het productaanbod omvat kleur en zwart-wit
multifunctionals, production printing-systemen, laser printers en all-in-one printers. Daarnaast levert
Konica Minolta managementsoftware, waarmee alle systemen naadloos kunnen worden geïntegreerd
in bestaande werkprocessen en IT-omgevingen. Om klanten optimaal te ondersteunen met kwalitatief
hoogwaardige en duurzame oplossingen, investeert Konica Minolta continu in onderzoek en
ontwikkeling en zet daarmee regelmatig nieuwe normen voor de gehele printindustrie op het gebied
van innovatie, groen en veiligheid. Konica Minolta is binnen EMEA actief in meer dan 50 landen. Meer
informatie over Konica Minolta Business Solutions Nederland BV is te vinden op de website:
http://www.konicaminolta.nl/business-solutions of kom in contact via
http://www.facebook.com/KonicaMinoltaNL of volg ons op Twitter via @KonicaMinoltaNL
Voor algemene informatie over Konica Minolta Business Solutions Nederland BV kunt u
contact opnemen met:

Ruud van Soest
Marketing Manager
Telefoon: 020 - 658 41 41
Email: ruud.vansoest@konicaminolta.nl
Voor verdere persinformatie of fotomateriaal kunt u contact opnemen met OCTANE PR:
OCTANE PR
Telefoon: 040 266 11 30
E-mail: konicaminolta@octanepr.com
Illustratiemateriaal kunt u ook vinden op: http://www.konicaminolta-images.com/

