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Mamy dobre wyniki finansowe, 350 zainstalowanych
systemów inspekcji wizyjnej w Polsce i nowe instalacje
kamer 8k na wąskiej i szerokiej wstędze. Zrealizowaliśmy
długo oczekiwany projekt z nowym produktem inline 
dla offsetu arkuszowego, otwieramy się na kolejne
branże oraz poczyniliśmy udane inwestycje w… ludzi. 
Ten rok był udany – podsumowuje 2021 Marcin 
Weksler, CEO EyeC Polska.

Mó wię uda ny, bo ży je my w trud nym cza sie. Obec na sy tu acja ne ga -
tyw nie wpły wa na bran żę po li gra ficz no -opa ko wa nio wą i to nie tyl -
ko z uwa gi na pod wyż ki cen ener gii, pa liw i ma te ria łów. De cy du ją też
o tym ogra ni czo na do stęp ność i nie pew ne ter mi ny do staw po -
szcze gól nych su row ców oraz brak pra cow ni ków o od po wied nich
kwa li fi ka cjach. 

Mi mo wszyst ko mo gę po wie dzieć, że dla nas był to do bry rok. Zde -
cy do wa nie lep szy od po przed nie go, 2020 – i to za rów no od stro ny
przy cho dów, jak i z uwa gi na nasz roz wój na pol skim ryn ku. Szcze -
gól nie w seg men cie dru ku of f se to we go, flek so w za kre sie wą skiej
i sze ro kiej wstę gi, jak rów nież w sek to rach spo żyw czym i na po jów.
Te dwa ostat nie, po mi mo po cząt ko wo scep tycz ne go po dej ścia
do kon tro li wi zyj nej, obec nie bar dzo otwo rzy ły się na na szą ofer tę.
W oczy wi sty spo sób wpły wa na nas kon dy cja ca łej bran ży. 
CO VID -19 zna czą co zmie nił spo sób pro wa dze nia biz ne su. Dla te go
na sze suk ce sy i in ten syw ny roz wój w tym trud nym cza sie jest
pew ne go ro dza ju za sko cze niem, ale mó wię to z nie skry wa nym 
za do wo le niem. Do star cza my naj lep szej ja ko ści roz wią za nia, ofe ru -
jąc rów nież ser wis i wspar cie dla na szych klien tów. To w dal szym
cią gu wy róż nia nas na ryn ku i dzię ki te mu rok 2021 był dla nas 
bar dzo uda ny. Rów no cze śnie je ste śmy po zy tyw nie na sta wie ni
na 2022 rok, w któ rym bę dzie my ob cho dzić 10-le cie dzia łal no ści
EyeC w Pol sce.
Od po nad 9 lat zdo by wa my wie dzę i bez cen ne do świad cze nie. 
Pro szę jed nak pa mię tać, że in spek cja wi zyj na nie jest pro duk tem
z pu deł ka. Tu taj li czy się zna jo mość wie lu za gad nień oraz umie jęt -
no ści, czy to w usta wie niach, czy w ka li bra cji róż nych sys te mów.
Na sze suk ce sy wy ni ka ją rów nież z cią głej in we sty cji i pra cy, któ rą
cen tra la EyeC w Ham bur gu wkła da w roz wój tech no lo gii in spek cji
wi zyj nej.

EYEC: SYS tE mY in SpEk Cji 
wi zYj nEj to niE pro dukt z pu dEł ka

Marcin Weksler: Obserwujemy 
znaczny wzrost zainteresowania
rozwiązaniami z zakresu inspekcji wizyjnej
ze strony branży spożywczej. Do tej pory
uchodziła ona za ten sektor przemysłu, który
nie potrzebuje systemów zaawansowanej
kontroli materiałów opakowaniowych. 
To się właśnie zmienia
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Dzię ki te mu nie ustan nie roz sze rza my funk cjo nal no ści na szych sys -
te mów. Dziś mo że my za ofe ro wać Pań stwu pierw sze na świe cie 
ka me ry ko lo ro we 8k (460 dpi) in sta lo wa ne na wą skiej i sze ro kiej
wstę dze aż do sze ro ko ści 1700 mm! Ka me ry 8k cha rak te ry zu ją się
po dwój ną roz dziel czo ścią in spek cji, dzię ki cze mu umoż li wia ją wy -
kry wa nie de fek tów o po ło wę mniej szych w po rów na niu z obec nie
sto so wa ną ka me rą 4k (231 dpi).

Jed nym z waż nych pro jek tów, któ ry uda ło nam się zre ali zo wać
w tym ro ku i do któ re go przy go to wy wa li śmy się przez ja kiś czas, 
by ła in sta la cja sys te mu Pre -Fe eder na ma szy nie Koh mann – roz -
wią za nie do kła da ne do do wol nej skła dar ko -skle jar ki. Sys tem pra cu -
je w try bie inli ne i jest prze zna czo ny do kon tro li wy dru ko wa nych
użyt ków przed eta pem kle je nia. 
Zna kiem cza sów są no we i co raz licz niej sze sys te my in li ne na ma -
szy nach dru ku ją cych w ar ku szu of f se to wym. Je ste śmy wy łącz nym
do staw cą sys te mów dla Koenig & Bauer i Manro land.
Ale nie tyl ko tech no lo gia przy czy nia się do od no sze nia suk ce sów.
Naj waż niej si są lu dzie. Zgra ny i kom pe tent ny ze spół to wie le ko rzy -

ści dla na szych klien tów. Z peł nym prze ko na niem mo gę po wie dzieć,
że ma my naj sil niej szy ze spół w bran ży in spek cji wi zyj nej. Do dat ko -
wo od stycz nia 2022 r. na sze sze re gi za si li no wy Tech ni cal Sup port
Spe cia list oraz Bu si ness De ve lop ment Ma na ger, któ ry zaj mie się
sprze da żą dla seg men tu of f se tu ar ku szo we go. To jed na ze stra te -
gii roz wo ju sprze da ży na 2022 rok. 

In nym ele men tem na szej kon cep cji roz wo ju w Pol sce jest wy po sa -
że nie w sys te my in spek cji wi zyj nej of fli ne wła ści cie li ma rek, a więc
ku pu ją cych opa ko wa nia. Je ste śmy prze ko na ni, że na sza ofer ta
sta no wi opty mal ny wy bór dla klien tów koń co wych. Wie rzy my, że
2022 bę dzie ro kiem jesz cze lep szym, prze ło mo wym. Sta wia my
na edu ka cję oraz roz wój no wych pro duk tów i ze spo łu – li czy my, że
na sza pra ca przy nie sie no we port fo lio za do wo lo nych klien tów oraz
wzmoc ni re la cję z już ist nie ją cy mi. Dzię ku je my za za ufa nie, któ rym
nas Pań stwo ob da rzy li ście. Je ste śmy do Wa szej dys po zy cji.
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