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Deneyimleyin, test edin ve
takdir edin: Photokina‘daki yeni
AgX renkli kâğıt ürünleri
Orijinal fotoğraf kâğıdımızın tüm evreni, 20-25 Eylül 2017 tarihlerinde Almanya‘nın
Köln kentinde düzenlenen ve görüntüleme ve fotografik endüstriler alanında
dünyada önde gelen ticaret fuarında temsil edildi.
Stand, renkli kâğıt ürünlerimiz için harika bir sahne oluşturdu ve yeni kurumsal
kimliğimizi mükemmel bir şekilde destekledi: logo ve iddiası – ‘Make it an Original’
– görünür ve çekiciydi, şirketin genel sloganı – ‘Value from innovation’ – Fujifilm‘in
vizyon sahibi düşüncesini ve sürekli yeniliğini sergileyerek, her üründe belirginlik
kazandı.

Renkli kâğıt için güçlü kampanya

Pazarlama ekibi bütün yeni ürünlerimizi tanıtmasının yanı sıra, AgX kâğıtları için, bir
pazarlama kiti ve renkli kâğıt hakkında yeni malzemeler ve bilgiler sunan küresel bir
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web sitesi de dahil olmak üzere, güçlü bir tanıtım kampanyası hazırlayıp başlattı.
Hedef, bütün iş partnerlerimiz ve renkli kâğıt meraklıları için merkezi olarak
erişilebilen, tutarlı bir pazarlama sağlamak. Pazarlama kiti şunları içeriyor:
•

Çeşitli kâğıt yüzeyleri içeren bir örnek kutusu

•

Pazarlama stratejisini açıklayan bir broşür

•

Satış tabloları

•

Fotoğraf kâğıdı kalite logosu

•

Resimler ve daha birçok öğeler

Yeni fotoğraf kâğıdı türleri ve çeşitli
uygulamaları

Fotoğraf kâğıdı serimizin sayısız uygulamaları sergilendi, müşteriler seçkin Lay-flat
fotoğraf albümlerini görebildi ve güzel, yaratıcı duvar dekorasyonuna hayran kaldı.
Bu alanda, Textured Linen ve Leather’e eklenen en yeni ürünleri gösterdik: iki yeni,
benzersiz profesyonel dokulu kâğıt yüzeyi. Textured Leather, hem çerçeveli veya
hem de monte edilmiş halde, bir duvar dekorasyonun ana parçası olarak ne kadar
elverişli olduğunu göstermek için duvar dekorunda sergilendi.
Başka bir renkli kâğıt prömiyeri: Velvet type S. Kalınlığı (170μm), albüm yaratımları
için ideal bir kâğıt, ayrıca benzersiz derinlikte mat yüzeyiyle bir güzel sanat ürünü
görünümü sunuyor. Pek çok müşteri kâğıt kalitesine ve donunca verdiği hisse
hayran kaldı. Ayrıca, müşteriler, Fujifilm‘in ISAG‘ın fastBook Professional baskı
sistemi ile birlikte oluşturduğu 18“ Velvet kitabına da ilgi gösterdi – Velvet kâğıdının
çeşitli olasılıklarını görüntüleyen, gerçekten güzel bir kitap.

Fotoğraf albümünün önemli noktaları pazar
taleplerini karşılamaktadır

Fotoğraf albümü pazarı büyümeye devam ediyor ve bir fotoğraf albümünde daha
fazla sayfa olması talebi giderek artıyor. Bu talebi karşılamak için albüm kâğıdı
sektöründe yeni bir gelişimi sergiledik: Album Paper XS. Album Paper XS (ekstra
ince) 135µm kalınlığında, olağanüstü kullanım özellikleri ile AgX’e özgü nefes kesici
görünüme sahip. İnce Album Paper XS kapak kreasyonları için ideal.
Fujifilm, bu kâğıdın özellikleri sayesinde %25‘e kadar daha fazla sayfa içerebilen
bir dizi albüm sundu. Parlak ve cilalı yüzeyler, sayfaların zorlu çevre koşulları ve
yüksek nem altında yapış yapış olmasını önleyen, yenilikçi „X-tra coat“ üst katman
teknolojisini içeriyor.
Ticari albümlerin yanı sıra, ayrıca yeni Profesyonel Serimiz ile profesyonel (düğün)
albümler de oluşturuyoruz: Velvet type H, Textured Linen ve Matte.
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