
* Η Epson διεξήγαγε μια διαδικτυακή έρευνα μέσω κοινωνικών δικτύων, online μέσων ενημέρωσης και απευθείας δικτύων αλληλογραφίας, σε 21 ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Πολωνία, 
Ουγγαρία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σουηδία, Σερβία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ελλάδα, Δανία, Κροατία, Σλοβακία, Βέλγιο, ΗΒ, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γερμανία) 
στο διάστημα Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017, συλλέγοντας 4.231 απαντήσεις. Ο στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι γνώσεις του κόσμου σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας laser 
έναντι της τεχνολογίας εκτύπωσης inkjet, καθώς και να καταγραφεί τι θα επέλεγε ο κόσμος αν του παρουσίαζαν όλα τα πραγματικά στοιχεία. 

Συμπληρωματική έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά από την Coleman Parkes Research για λογαριασμό της Epson τον Νοέμβριο του 2017. Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται τα σχόλια 
1.818 επαγγελματιών από εταιρείες όλης της Ευρώπης. Περιελάμβανε πραγματικά 

https://epson.presspage.com/Η-Epson-επιδιώκει-να-αυξήσει-την-γνώση-των-επιχειρήσεων-σχετικά-με-το-τριπλό-όφελος-της-τεχνολογίας-εκτύπωσης-inkjet

Η Epson πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερα από 8.000  διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και 
επαγγελματίες, από 21 ευρωπαϊκές χώρες* για να ανακαλύψει πόσο ενήμεροι είναι σχετικά με τις 

επιλογές στις τεχνολογίες εκτύπωσης. Εδώ βλέπουμε τις χώρες της Ευρώπης,για να υπογραμμίσουμε 
τα αποτελέσματα της περιοχής για να υπογραμμίσουμε τα αποτελέσματα της περιοχής.

ΠΌΣΌ ΕΝΉΜΕΡΌΙ ΉΤΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ; 

ΠΕΝΤΕ ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑΣ, 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ… ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ

ΠΌΙΌΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΉΝ ΕΡΕΥΝΑ;

ΣΉΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΉ    
(ανώτατα στελέχη και στελέχη 
διοίκησης, από διάφορους τομείς)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΌΥ 
ΕΠΉΡΕΑΖΌΥΝ ΤΉΝ ΚΌΙΝΉ 
ΓΝΏΜΉ    
(υπάλληλοι με διαφορετικούς ρόλου, 
από διάφορους τομείς) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, 
φωτογράφοι κ.ά.)
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28% ΕΤΑΙΡΙΚΌΣ ΤΌΜΕΑΣ

13% ΛΙΑΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΌ

11% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

9% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

7% ΤΌΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εξακολουθούν να υφίστανται κάποιες παρανοήσεις, συγκρίνοντας τις τεχνολογίες 
laser και inkjet στις επαγγελματικές εκτυπώσεις…

Το 52% των ερωτηθέντων δήλωσαν 
ότι οι εκτυπωτές inkjet καταναλώνουν 

λιγότερη ενέργεια από τους laser, 
ενώ Ελλάδα σημείωσε το δεύτερο 

υψηλότερο ποσοστό με 47% 

Το 49% των ερωτηθέντων δήλωσαν 
ότι οι εκτυπωτές inkjet είναι ταχύτεροι 

από τους laser, στη χώρα Σερβία το 
ποσοστό αυτό έφτασε το 63%

Το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
τα προϊόντα laser παράγουν λιγότερο 

CO2 από τα προϊόντα inkjet, στη 
Σλοβενία αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 

40%

Κατά μέσο όρο, το 79% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ένας 

εκτυπωτής laser εξασφαλίζει υψηλότερη 
παραγωγικότητα λόγω του μειωμένου 

χρόνου που απαιτείται για συντήρηση και 
χρόνο εκτός λειτουργίας, σε σύγκριση με 

το 11% στην Κροατία

Το 62% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
τα προϊόντα laser παράγουν λιγότερα 
απορρίμματα από τα προϊόντα inkjet,  

Κροατία αυτό το ποσοστό άγγιξε το 74%  
  

ΠΕΝΤΕ ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΠΌΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΏΡΙΖΕΤΕ 
ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΉΝ ΕΠΙΛΌΓΉ

ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ;

Όταν όμως τους παρουσιάστηκαν τα πραγματικά στοιχεία της τεχνολογίας 
laser έναντι της inkjet, το 81% επέλεξαν την inkjet. 

96% χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας 

3,5 φορές υψηλότερες 
ταχύτητες 
εκτύπωσης 

98% λιγότερες 
απαιτήσεις για 
παρέμβαση 
από το χρήστη

92% λιγότερο CO2

Σε σύγκριση με την τεχνολογία laser, η τεχνολογία επαγγελματικής εκτύπωσης 
inkjet της Epson προσφέρει τα εξής οφέλη:

99% λιγότερα 
απορρίμματα 


