Canon
Essential
Business
Builder
Program
Avain yrityksesi
menestykseen

Essential Business Builder Program: esittely

Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita,
ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.
Asiakkaat vaativat uusia ratkaisuja ja entistä
laadukkaampia tuotteita aiempaa nopeammin
ja edullisemmin. Tekniikka kehittyy nopeasti,
eikä asiakkaiden vaatimuksiin aina ole
helppoa vastata. Menestykseen vaaditaan
uusia, lisäarvoa tuovia palveluita ja entistä
tehokkaampaa tuotantoa ja liiketoimintaa.
Canonin Essential Business Builder Program
-ohjelma voi auttaa yritystäsi menestymään.

T E H O S TA L I I K E TO I M I N TA A S I
Canonin monipuolinen Essential Business Builder Program -ohjelma auttaa
kehittämään yrityksesi painotoimintaa ja saavuttamaan asetetut tavoitteet.
Yritysten tarpeiden mukaan räätälöity tuki ja innovatiiviset ideat tehostavat
ja edistävät liiketoimintaa yritysten sisäisistä tulostus- ja painopalveluista
kaupallisten painopalveluiden tuotantoon. Painoalan riippumattomien
asiantuntijoiden räätälöidyt neuvot, työpajat ja liiketoimintamentorointi
tuovat yritysten ulottuville kaiken tarvittavan asiantuntemuksen.

Kysy lisää jo tänään
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K AT TAVAT PA I N O A L A N
T U K I PA LV E L U T S A M A S TA
PA I K A S TA
Canonin Essential Business Builder Program
-ohjelmassa on kolme pääaluetta:
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T YÖ PA JAT

Alan johtavien asiantuntijoiden kirjoittamissa
oppaissa on käsitelty monipuolisesti
painopalveluihin liittyviä aiheita, joiden avulla
tehostat yrityksesi liiketoimintaa. Oppaissa on
hyödyllisten yleiskatsausten lisäksi arvokkaita
ajatuksia liiketoiminnan toteuttamisesta ja
tehostamisesta.
sekä käteviä käytännön ohjeita esimerkiksi
liiketoiminnan suunnitteluun, markkinointiin,
tuotannon työvaiheisiin ja värien hallintaan.

Riippumattomien asiantuntijoiden pitämissä
työpajoissa käsitellään monipuolisesti liiketoiminnan
kehittämiseen ja painotoimintaan liittyviä aiheita.
Voit jakaa yrityksesi parhaita käytäntöjä muiden
osallistujien kanssa, pysyt ajan tasalla alan
uusimmasta kehityksestä ja saat tarvitsemiasi tietoja
yrityksesi kilpailukyvyn parantamiseen.
Pienryhmissä toteutetuissa keskusteluissa saat
käytännöllisiä liiketoimintaasi tehostavia neuvoja, ja
voit keskustella yrityksellesi tärkeistä aiheista.

Inspiroidut ja saat paljon uusia ideoita, joiden avulla
otat kaiken irti uusista haasteista ja mahdollisuuksista.
Työpajat on tarkoitettu kaikille painoalan
yrityksille, ja niissä käsitellään muun muassa
seuraavia aiheita:

T YÖ PA JAT

• digitaalisten painopalveluiden myynti
• painoalan markkinointi
• monikanavainen viestintä
• verkkotulostus
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Essential Business Builder Program -kouluttajien
tietojen, osaamisen ja kokemuksen avulla saat
liiketoimintasi kasvuun.

MENTOROINTI

Mentorointi räätälöidään joustavasti yrityksellesi
sopivan aikataulun ja yrityksesi tarpeiden mukaan, ja
sen aikana käsitellään juuri omalle yrityksellesi tärkeitä
asioita. Näin pystyt pitämään strategisen suunnittelun
erillään päivittäisistä ongelmista, mikä selkeyttää
toimintaa ja edesauttaa yrityksen menestymistä.
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TO D I S T E T U S T I TO I M I VAT
R Ä ÄTÄ L Ö I DY T R AT K A I S U T
Canonin Essential Business Builder Program -ohjelmasta saat oikeanlaista koulutusta
ja resursseja liiketoimintasi tehostamiseen. Tässä asiakkaamme kertovat muutaman
esimerkin tavoista, joilla olemme auttaneet heitä tavoitteidensa saavuttamisessa.
Yrityksen sisäinen tulostus- ja painopalvelu halusi
palvella tehokkaasti koko organisaatiota.

PUBLIC AND COMMERCIAL
SERVICES UNION (PCS)
PCS on Ison-Britannian viidenneksi suurin ammattiyhdistys, ja sen repro-osasto vastaa
yhdistyksen materiaalien painatuksesta ja niiden jakelemisesta yli 280 000 jäsenelle.
Materiaalien on oltava laadukkaita ja selkeitä.
Canonin käytännönläheisten ja räätälöityjen konsultointi- ja neuvontapalveluiden ansiosta
PCS otti käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka tehostivat sen liiketoimintaa huomattavasti.
Samalla kustannukset pienenivät ja toiminnan hallittavuus parani. Print Manager Asad Buttin
mukaan PCS:n toiminta on Canonin avulla noussut aivan uudelle tasolle.

" Yritys saa Canonilta menestykseen
tarvittavien työkalujen lisäksi myös
hyviä neuvoja."
Asad Butt
Print Manager, Public and
Commercial Services Union (PCS)

Tutustu PCS:ään ja Kingsley Printiin tarkemmin osoitteessa
www.canon.fi/ebbp

"

Canonin käytännönläheisten ja räätälöityjen
konsultointi- ja neuvontapalveluiden ansiosta
PCS otti käyttöön innovatiivisia ratkaisuja,
jotka tehostivat liiketoimintaa huomattavasti.
Asad Butt, Print Manager, Public and Commercial Services Union (PCS)

"

Kaupallinen painoalan yritys halusi ottaa digitaalisen
painotoiminnan osaksi laajempaa liiketoimintaansa.

KINGSLEY PRINT
Kingsley on tuottanut laadukkaita paino- ja suunnittelupalveluita jo yli kolmenkymmenen
vuoden ajan. Sen asiakaskunta on laaja ja vaihtelee monikansallisista yrityksistä paikallisiin
pienyrityksiin. Siksi joustavuus on sille ensisijaisen tärkeää.
Painoalan tekniikka kehittyy nopeasti, ja alan asiantuntijoiden konsultoinnilla ja neuvoilla
on ollut suuri merkitys yrityksen menestykselle. Henkilökohtaisista tapaamisista Canonin
riippumattomien neuvonantajien kanssa on saatu yrityksen johdolle uusia näkökulmia
liiketoiminnan pääpainopisteisiin ja samalla on pystytty parantamaan yrityksen kilpailukykyä.

" Canonin kaltaisten hyvien
yhteistyökumppanien avulla
voimme menestyä ja saada
lisää asiakkaita palveluitamme
mukauttamalla. Se on ollut meille
hyvin tärkeää."
Bradley Vaughan
Sales Director, Kingsley Print

Saat lisätietoja paikalliselta Canon-edustajalta. Voit myös kysyä meiltä lisätietoja
Essential Business Builder Program -ohjelmasta (yhteystiedot takasivulla).
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