Canon
Essential
Business
Builder
Program
Samler alt du
trenger for å oppnå
forretningssuksess

Introduksjon til Essential Business Builder Program

Det er utfordrende å drive en
utskriftsvirksomhet. En enda større
utfordring kan være å få virksomheten til å
vokse. Kundene vil ha bedre kvalitet, mer
innovasjon og raskere levering til en stadig
mer konkurransedyktig pris. Og når den raske
utviklingen innen teknologi bare fortsetter, kan
det være vanskelig å oppfylle disse kravene.
Hvis man skal opprettholde suksessen, må man
kunne tilby nye tjenester som gir merverdi,
større produktivitet og høyere effektivitet.
Canons Essential Business Builder-program kan
hjelpe deg med å levere nettopp dette.

Bedre for bedriften
Canons Essential Business Builder-program gir bedriften din en rekke fordeler.
Her får du støtten du trenger til å videreutvikle utskriftsvirksomheten og nå
ambisjonene dine.
Vi kan tilby personlig, fokusert støtte og innovative ideer som tar virksomheten
din videre – om alt fra internt utstyr til kommersielle utskriftsorganisasjoner. Få
skreddersydd rådgiving og veiledning fra uavhengige eksperter i utskriftsbransjen,
i tillegg til seminarer og mentorer som sørger for at du har alt det du trenger, lett
tilgjengelig.

Ta kontakt med oss
for å starte i dag
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O m fat t e n d e s tø t t e f o r
utskriftsvirksomheter
på e t t s ted
Canons Essential Business Builder-program
leveres via tre hovedkanaler:
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INFORMASJONS
VEILEDNINGER
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SEMINARER

De detaljerte veiledningene våre tar for seg en
rekke emner som har med digitaltrykk å gjøre,
og de gir god innsikt i hvordan man forbedrer
bedriftens resultater. De er skrevet av eksperter på
området og har både nyttige oversikter og verdifull
kunnskap om implementering, og hvordan du kan
forbedre resultater.
Her finner du rådene du trenger – fra planlegging
til markedsføring til fargestyring.

De lærerike og personlige seminarene våre ledes
av uavhengige eksperter og tar for seg en rekke
emner om bedriftsutvikling og utskriftsbransjen.
Del det du lærer og beste praksis, samtidig som
du lærer det du trenger å vite for å forbedre det
konkurransemessige forspranget ditt og holde deg
oppdatert om den nyeste utviklingen.
Siden seminarene består av små grupper, har du
mulighet til å ta opp emner som opptar deg og
til å få råd og vink som kan relateres direkte til
virksomheten din.

Resultatet er en overflod av inspirasjon og ideer som
gjør deg bedre rustet til å få mest mulig ut av nye
utfordringer og gripe nye muligheter.
Seminaremnene retter seg mot alle
utskriftsvirksomheter og omfatter blant annet:

SEMINARER

• salg av digitaltrykk
• markedsføring for trykkerier
• krysspublisering
• web til utskrift
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Mentorene i Essential Business Builder-programmet
er uavhengige og har ferdighetene, kunnskapen og
erfaringene som kan hjelpe deg med å få virksomheten
din til å vokse.

MENTORER

Du får økter med mentorer som er uavhengige
eksperter i bransjen, og timeplanen tilpasses til dine
behov. Denne pågående støtten er utformet for å
adressere spesifikke problemer og krav, og hjelper deg
til å skille strategisk planlegging fra daglige problemer,
slik at du kan se veien til å lykkes klart.
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Skreddersydde løsninger –
g o d e r e s u ltat e r
Canons Essential Business Builder-program gir deg opplæring og ressurser som
styrker forretningsresultatene dine. Nedenfor ser du noe av det vi har gjort for å
hjelpe kundene våre til å nå målene sine.
Et internt utskriftsrom som vil fremme tjenestene sine mer
effektivt til resten av organisasjonen.

P u b l i c a n d C o m m e r c i a l S e r v i c e s U n i o n ( PCS )
Hos PCS har CRD ansvaret for å skrive ut og distribuere informasjon til over
280 000 medlemmer. Kvalitet og klarhet er viktig.
Ved hjelp av Canons personlige, skreddersydde rådgivning og mentorvirksomhet
implementerte PCS en rekke nyskapende løsninger som oppnådde en synlig forskjell for
bedriften.
Resultatet er betydelig reduserte utgifter og bedre kontroll. Print Manager Asad Butt sier at
samarbeidet med Canon har tatt PCS til et nytt nivå.

« Canon tilbyr ikke bare rett utstyr til
forretningen din. De gir deg også
de riktige rådene.»
Asad Butt
Print Manager, Public and
Commercial Services Union (PCS)

Hør mer fra PCS og Kingsley Print på
www.canon-europe.com/ebbp

«

Ved hjelp av Canons personlige, skreddersydde
rådgivning og mentorvirksomhet
implementerte PCS en rekke nyskapende
løsninger som oppnådde en synlig forskjell for
bedriften vår.

«

Asad Butt, Print Manager, Public and Commercial Services Union (PCS)

En kommersiell utskriftsleverandør ønsket å
introdusere resten av bedriften for digital utskrift.

kingsley print
Kingsley har tilbudt designtjenester og trykking av høy kvalitet i over tretti år.
Kundebasen deres består av alt fra multinasjonale selskaper til små, lokale firmaer.
Fleksibilitet er avgjørende.
I denne bransjen endres teknologien raskt, og selskapets suksess kan i stor grad
tilskrives at de har hatt tilgang til bransjespesifikk ekspertise og rådgiving. Dedikert
og personlig mentoring med Canons uavhengige konsulenter ga lederne en ny
innfallsvinkel og inspirerte dem til å skape konkurransemessige fortrinn.

« Med gode partnere som Canon
kan vi ikke annet enn å bli bedre,
tilpasse oss markedet og vinne
flere kontrakter … og det er jo det
som er målet.»
Bradley Vaughan
Sales Director, Kingsley Print

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte den lokale Canon-representanten
din eller kontakte oss vedrørende Essential Business Builder-programmet via
kontaktinformasjonen på baksiden.

canon-europe.com/ebbp
professionalprinting@canon-europe.com
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Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
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