
เอกสาร

ในสถานแวดล้อมการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็และต่อเน่ืองในปัจจุบัน สิ่งหน่ึงท่ีไม่
เปล่ียนแปลงคือความจ�าเป็นท่ีซพัพลายเออรต้์องบรรจุสินค้าของตนและพิมพ์อยา่งเหมาะสมบน
กล่องเหล่าน้ัน ในอดีต กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าก็ดีพอแล้ว แต่เม่ือเศรษฐกิจพัฒนาและเติบโตขึ้น 
บรษัิทมากมายได้ขยาย SKU อยา่งมากและจ�าหน่ายไปต�าแหน่งต่างๆ ทัว่โลกท่ีมีความหลากหลาย
มากยิง่ขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการกล่องส�าหรบัการระบุและติดตามก็เพิม่มากขึ้นด้วย ปัจจัย
ทัง้หมดเหล่าน้ีบังคับให้บรษัิทท่ีใชก้ล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าเป็นหลักต้องเพิม่ SKU (และปรมิาณ) ของ
กล่องเหล่าน้ันอยา่งมาก บรษัิทท่ีมองหาวธิกีารลดต้นทุนและเพิม่พื้นท่ีได้พบวธิกีารลดหรอืก�าจัดการ
เพิม่ปรมิาณกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า

การพมิพล่์วงหน้าเทียบกับการพมิพแ์บบเรยีงแถว
ส�าหรบักล่องลูกฟูกและกล่องบรรจุ
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บรษัิทสามารถลดสินค้ากล่องและ
ต้นทุนได้อยา่งไร

กลยุทธห์น่ึงท่ีบรษัิทน�าไปใชก็้คือการเริม่น�าการ
พิมพ์ตัวแปรแบบเรยีงแถวบนกล่องไปใชใ้นโรง
รางโดยใชเ้ครือ่งพิมพ์วนัท่ีบนกล่องท่ีได้รบัการ
รบัรองทางอุตสาหกรรมและมีความละเอยีดสูง 
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีบนกล่องความละเอยีดสูงเหล่า
น้ีสามารถลดปรมิาณสินค้าคลังได้ถึง 1 ใน 10 
ท�าให้มีความยดืหยุน่ ลดความซบัซอ้นในการ
ด�าเนินการและการวางแผน เพิม่พื้นท่ี และ
ประหยดัต้นทุนได้อยา่งมหาศาล
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กล่องแบบพมิพล่์วงหน้า
มีการใชก้ล่องแบบพมิพล่์วงหน้าอยา่งแพรห่ลายมาหลายปี
เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ เชน่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ยีห่อ้ ข้อมูลการผลิต 
สัญลักษณ์การจัดส่ง ส่วนผสม และอื่นๆ อกีมากมาย 

เทคโนโลยต่ีางๆ เชน่ การพิมพ์พื้นนนูและออฟเซต็ คือ
เทคโนโลยทัีว่ไปท่ีใชส้�าหรบัการพิมพ์ล่วงหน้า กล่องแบบ
พิมพ์ล่วงหน้าจะพิมพ์เป็นชุดจ�านวนมาก และแต่ละกล่องใน
ชุดจะมีข้อมูลเหมือนกัน โดยจะต้องเพิม่ข้อมูลตัวแปร อยา่ง
เชน่ วนัท่ีผลิต หมายเลขล็อต หรอืรายการส่วนผสมในชว่ง
ท้ายของสายการบรรจุโดยใชฉ้ลาก เครือ่งพิมพ์วนัท่ี ตรา
ประทับ หรอืวธิกีารเหล่าน้ีรว่มกัน

ความแตกต่างของผลิตภััณฑ์์ ข้อก�าหนดท่ีบังคับใช ้และ
ความต้องการพิมพ์หลายภัาษาเม่ือท�าธุรกิจในต่างประเทศ
ท�าให้จ�านวนกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าเพิม่ขึ้นอยา่งมหาศาล
อยา่งเล่ียงไม่ได้ เม่ือเข้าชมโรงงานการผลิตทัว่ไปหรอืการ
บรรจุตามสัญญา เรามักจะพบชัน้วางท่ีสูงจากพื้นไปถึง
เพดาน หรอืแม้แต่คลังสินค้าแยกต่างหาก ซึ่งเต็มไปด้วย
กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า ซึ่งทัง้หมดน้ันจะต้องมีการจัด
ระเบียบ ตรวจสอบ และคัดแยกส�าหรบัการซื้อเม่ือจ�าเป็น 
การจัดการวสัดุจ�านวนมากเชน่น้ีอาจเป็นเรือ่งยากเม่ือ
พิจารณาจากจ�านวนแบรนด์ ผลิตภััณฑ์์ ความต้องการของ
ลูกค้าในภูัมิภัาค และ SKU ท่ีโรงงานจัดการ โดยพื้นฐานแล้ว 
ยิง่กล่องมีความเฉพาะมากเท่าใด ก็ยิง่ต้องใชพ้ื้นท่ีมากขึ้น
เท่าน้ัน ซึ่งเพิม่ปัญหาเก่ียวกับโลจิสติกส์ของการสัง่ซื้อและ
ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานของการจัดเก็บ 

แม้วา่กล่องลูกฟูกแบบพิมพ์ล่วงหน้าอาจมีราคาไม่แพง 
แต่เม่ือเพิม่ต้นทุนของพื้นท่ีจัดเก็บ สินค้าคงคลัง และการ
จัดการ ต้นทุนท่ีแท้จรงิมักจะสูงอยา่งน่าประหลาดใจ พื้นท่ี
ท่ีใชส้�าหรบัการจัดเก็บกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าอาจน�าไปใช้
เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีสรา้งผลก�าไรได้มากขึ้น เชน่ เพิม่ความ
สามารถในการผลิต

นอกจากพื้นท่ีท่ีต้องใชส้�าหรบัการจัดเก็บแล้ว ยงัต้องค�านึง
ถึงความล้าสมัยอกีด้วย จะเกิดอะไรขึ้นกับกล่องแบบพิมพ์
ล่วงหน้าทัง้หมดเม่ือยกเลิกสายการผลิต หรอืส่วนผสมท่ี
ระบุไวมี้การเปล่ียนแปลง หรอืมีข้อความหรอืโลโก้ส�าหรบั
โปรโมชัน่ประจ�าฤดูกาลหรอืผลิตภััณฑ์์ท่ีไม่ได้ผลิตภััณฑ์์แล้ว 
กล่องเหล่าน้ีต้องถูกคัดท้ิง ซึ่งเพิม่ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องให้กับ
กระบวนการการผลิต
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เครือ่งพิมพ์วนัท่ีบนกล่องความละเอยีดสูงในปัจจุบันสามารถพิมพ์
ข้อมูลคุณภัาพสูง เชน่ โลโก้ บารโ์ค้ด และข้อความขนาดเล็ก ด้วย
ความเรว็สูงและพิมพ์ข้อมูลตัวแปรบนแต่ละกล่องได้ ซึ่งชว่ยให้
องค์กรต่างๆ สามารถลด หรอืแม้แต่เลิกใชก้ล่องแบบพิมพ์ล่วง
หน้าท่ีพวกเขาใชไ้ด้

ระบบทัว่ไปประกอบด้วยเครือ่งพิมพ์วนัท่ีความละเอยีดสูง 
(150 dpi หรอืสูงกวา่) สองถึงหกเครือ่งท่ีเชื่อมต่อเครอืข่ายกัน 
จ�านวนเครือ่งพิมพ์จะขึ้นอยูกั่บความสูงของข้อมูลท่ีพิมพ์และพิมพ์
บนกล่องด้านเดียวหรอืทัง้สองด้าน ความสูงการพิมพ์ทัว่ไปของ
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีความละเอยีดสูงคือ 50-70 มม. (2.0 – 2.8”)

เน่ืองจากเครือ่งพิมพ์วนัท่ีเป็น
เครือ่งพิมพ์ดิจิทัล จึงสามารถพิมพ์
ข้อมูลตัวแปรได้พรอ้มกับข้อมูลท่ีไม่
เปล่ียนแปลง ดังน้ัน จึงไม่ต้องติด
ฉลากท่ีระบุส่วนผสมหรอืประทับวนั
ท่ีหรอืหมายเลขล็อต
ต่างจากกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า การพิมพ์แบบเรยีงแถวมอบ
ความยดืหยุน่ให้อยา่งมาก ข้อความจะเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ 
และสามารถสรา้งและจัดเก็บข้อความใหม่เพื่อใชง้านในทันที
หรอืในอนาคตได้ เครือ่งพิมพ์มีขนาดกะทัดรดัและใชพ้ื้นท่ีในสาย
การผลิตน้อยมาก อกีทัง้ยงัสามารถพิมพ์โลโก้ กราฟิก ข้อความ
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และบารโ์ค้ดเชงิเส้นและ 2 มิติท่ีหลาก
หลาย รวมถึงบารโ์ค้ด GS1-128 ท่ีได้รบัความนิยมมากขึ้นเรือ่ยๆ 
เครือ่งพิมพ์ล�้าสมัยมีความสามารถในการล้างหมึกผ่านหัวพิมพ์
โดยอตัโนมัติก่อนการพิมพ์ทุกครัง้ จึงสามารถก�าจัดการปนเป้้อน
เพื่อแสดงวนัท่ีความละเอยีดสูงและมีความคมชดัอยา่งสม�่าเสมอ

ทางเลือก: การพมิพข์อ้มูล
ตัวแปรแบบเรยีงแถว

โลโก้และขอ้มูลบรษัิทแบบพมิพล่์วงหน้า ฉลากท่ีมีรายการส่วน
ผสม ขอ้มูลตัวแปรท่ีพมิพแ์บบเรยีงแถวด้วยเครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็

ขอ้มูลท้ังหมดท่ีพมิพแ์บบเรยีงแถวด้วยเครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ความ
ละเอยีดสูงหลายเครือ่ง
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ข้อดีหลักของการเปล่ียนจากกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าไปใชโ้ซลูชนัการ
พิมพ์วนัท่ีแบบเรยีงแถวมีดังต่อไปน้ี:

•  ลดพื้นท่ีการจัดเก็บ: เน่ืองจากยีห่้อและผลิตภััณฑ์์ท่ีแตกต่างกัน องค์กร
มากมายจึงต้องมีกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าท่ีมีขนาดเท่ากันหลาย
ประเภัท หากพิมพ์ข้อมูลทัง้หมดแบบเรยีงแถว จะต้องใชก้ล่องธรรมดา
หน่ึงชนิดต่อหน่ึงขนาดเท่าน้ัน ซึ่งสามารถประหยดัพื้นท่ีการจัดเก็บและ
ต้นทุนการจัดเก็บอกีด้วย

•  ลดจ�านวนกล่องในสินค้าคงคลัง: นอกจากใชพ้ื้นท่ีจ�านวนมากแล้ว 
กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้ายงัมาพรอ้มกับเงนิทุนหมุนเวยีน (ต้นทุนของ
สินค้าคงคลัง) จ�านวนมาก การพิมพ์แบบเรยีงแถวบนกล่องธรรมดาจะ
ลดต้นทุนเหล่าน้ีได้สองวธิ:ี จ�านวนกล่องจะลดลงอยา่งมากและต้นทุน
ต่อกล่องจะต�่าลงเน่ืองจากไม่จ�าเป็นต้องพิมพ์

•  ใชก้ล่องบรรจุท่ีล้าสมัยน้อยลง: กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าท่ีมีข้อมูล
ตัวแปร "เก่า" จากสายการผลิตท่ียกเลิก การเปล่ียนแบรนด์ ความ
ต้องการตามฤดูกาล หรอืโปรโมชัน่ท่ีสิ้นสุดไปแล้วมักจะถูกคัดท้ิง

•  ปรบัปรุงประสิทธภิัาพของอุปกรณ์: การจัดเก็บกล่องลูกฟูกในระยะยาว
อาจท�าให้วสัดุเส่ือมสภัาพเม่ือเวลาผ่านไปและท�าให้ประสิทธภิัาพต�่าลง 
การศึกษาการผลิตกล่องและอุปกรณ์การจัดการก่อนหน้าน้ีแสดงให้
เห็นวา่กล่องลูกฟูก "ใหม่" มีประสิทธภิัาพสูงกวา่ ปัญหาน้อยลง ผลลัพธ์
ดีขึ้น และการตัง้ค่าท่ีงา่ยขึ้นจะน�าไปสู่ชว่งเวลาใชง้าน การผลิต และ
ก�าไรท่ีมากขึ้น

•  ลดเวลาในการปรบัตัง้เครือ่งเพื่อเปล่ียนงาน: เม่ือใชก้ล่องธรรมดา เวลา
ในการปรบัตัง้เครือ่งเพ่ือเปล่ียนงานจึงลดลง โดยจะเปล่ียนกล่องเม่ือ
จ�าเป็นต้องใชก้ล่องธรรมดาขนาดอื่นเท่าน้ัน สามารถเปล่ียนขอ้ความ
ท่ีพมิพ์ได้ในไม่ก่ีวนิาที สายการผลิตจะพรอ้มส�าหรบัการพมิพ์วนัท่ีบน
ผลิตภััณฑ์์ต่างๆ ในเวลาไม่ก่ีนาทีหรอืน้อยกวา่ จึงเพิม่ผลลัพธก์ารผลิตได้

•  เพิม่ชว่งเวลาใชง้าน: ในปัจจุบนั การเปล่ียนกล่องมักจะท�าใหก้ารเริม่ต้น
สายการผลิตล่าชา้ การค้นหากล่องท่ีถูกต้อง การบรรจุในเครือ่งตัง้กล่อง 
และการปรบัอุปกรณ์ทัง้หมดล้วนใชเ้วลาทัง้สิน้ เม่ือใชก้ารพมิพก์ล่องแบบ
เรยีงแถว การเปล่ียนกล่องก็งา่ยดายเหมือนกับการเปล่ียนขอ้ความท่ีจะ
พมิพ ์และคุณก็พรอ้มส�าหรบัการผลิตแล้ว ไม่มีความล่าชา้ ไม่ต้องค้นหา
กล่องบรรจุท่ีคุณต้องการในคลังสินค้าและรอส่งไปยงัสายการผลิต

ข้อดีท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือการประหยดัต้นทุน บรษัิทจะ
เห็นการประหยดัได้อยา่งชดัเจนเม่ือพวกเขาเปล่ียน
ไปใชก้ลยุทธก์ารพิมพ์แบบเรยีงแถวและเปรยีบเทียบ
กับการใชก้ล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าเพียงอยา่งเดียว 
ตัวอยา่งเชน่ ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ท่ีมีสถานท่ีประกอบ
การหลายแห่งทัว่สหรฐัอเมรกิาสามารถคืนทุนได้ใน
เวลาไม่ถึง 12 เดือนในโรงงานแห่งหน่ึงโดยการเปล่ียน
ไปใชก้ลยุทธก์ารพิมพ์วนัท่ีบนกล่องแบบเรยีงแถว

การพิมพ์แบบเรยีงมีข้อเสียหรอืไม่ แน่นอน 
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีสามารถพิมพ์ได้เพียงสีเดียวเท่าน้ัน 
(มักจะเป็นสีด�า) และแม้วา่จะมีความละเอยีดมาก
พอส�าหรบัวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ แต่ก็ต�่ากวา่การ
พิมพ์พื้นนนูและการพิมพ์ออฟเซต็ ดังน้ัน หากฝา่ย
การตลาดต้องการโลโก้บรษัิทสีน�้าเงนิและทองท่ีคม
ชดั ควรใชก้ารพิมพ์ล่วงหน้า อยา่งไรก็ตาม แม้แต่ใน
กรณีดังกล่าว ตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดของคุณอาจเป็นการใช้
การพิมพ์ล่วงหน้าส�าหรบัโลโก้เพียงอยา่งเดียว และใช้
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีแบบเรยีงแถวในการพิมพ์ข้อมูลอื่นๆ 
ทัง้หมด ด้วยวธิน้ีี ฝา่ยการตลาดของคุณจะพอใจ และ
คุณยงัสามารถรบัประโยชน์ด้านสินค้าคงคลังท่ีลด
ลง พื้นท่ีจัดเก็บ และต้นทุนโดยรวม พรอ้มกับความ
ยดืหยุน่ท่ีมากขึ้นได้

ข้อดีของการพมิพ ์
แบบเรยีงแถว
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ตัวอยา่ง
ตัวอยา่งงา่ยๆ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ของการาเปล่ียนไปใชก้ารพิมพ์บนกล่องแบบเรยีงแถวแทนกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า ใน
ตัวอยา่งน้ี ABC Company มีกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า (SKU) และขนาดกล่องสองขนาด สมมติฐานท่ีใชใ้นตัวอยา่งน้ี ได้แก่:

• แต่ละ SKU ต้องใชพ้ื้นท่ีจัดเก็บ 64 ตารางฟุตท่ีราคา $10.50 ต่อตารางฟุต
• ส�าหรบัแต่ละ SKU กล่อง 150 กล่องจะถูกคัดท้ิงทุกสัปดาห์ในราคา $0.03 ต่อกล่อง
•  ส�าหรบัแต่ละ SLI จะมีการเปล่ียนระบบการท�างานหน่ึงครัง้ต่อสัปดาห์ การเปล่ียนระบบการท�างานแต่ละครัง้ใชเ้วลา 10 นาทีท่ี

ราคา $15 ต่อชัว่โมง

การลด SKU โดยการพิมพ์แบบเรยีงแถวโดยตรงชว่ยให้พวกเขาประหยดัต้นทุนได้เกือบ $40,000 ต่อปี

ต้นทุนรายปี 
(USD)

ต้นทุนต่อ SKU พิมพ์ล่วงหน้า พิมพ์แบบเรียงแถว
SKU รวม SKU รวม

พื้นที่ $672 40 $26,880 2 $1,344
การทิ้ง $225 40 $9,000 2 $450
การเปลี่ยนระบบ
การท�างาน

$125 40 $5,000 2 $250

ต้นทุนรวม $40,880 $2,044

ประหยดั = $38,836

}

ตัวอยา่งเพียงแสดงการประหยดัโดยตรงท่ีเห็นได้ชดัเท่าน้ัน 
นอกจากการประหยดัเหล่าน้ี ยงัมีการประหยดัด้านอื่นๆ ท่ี
มากมายท่ีบรษัิทได้รบั เชน่ เวลารองรบัการผลิตเพิม่ขึ้น 
เน่ืองจากจ�านวนการเปล่ียนระบบการท�างานลดลง และ
ปรมิาณงานเพิม่ขึ้น ต้นทุนส�าหรบัการเปล่ียนไปใชก้ารพิมพ์
องิค์เจ็ทแบบเรยีงแถวจะแตกต่างกันไปตามจ�านวนสายการ
ผลิต จ�านวนข้อมูลท่ีพิมพ์ และจ�านวนกะการผลิต ในหลายๆ 
กรณี ระยะเวลาคืนทุนส�าหรบัระบบการพิมพ์แบบเรยีงแถว
คือหน่ึงถึงสองปี

ส�าหรบัผู้ผลิตในปัจจุบัน การคอยติดตามการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและการพยายามลดค่าใชจ่้ายอาจเป็น
เรือ่งน่ากังวล เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขัน การลด
เงนิทุนหมุนเวยีนและค่าใชจ่้ายพรอ้มกับเพิม่ความยดืหยุน่จึง
เป็นเรือ่งส�าคัญอยา่งยิง่ 

มีหลายวธิใีนการบรรลุวตัถุประสงค์เหล่าน้ี แต่ให้พิจารณา
วา่กลยุทธก์ารพิมพ์แบบเรยีงแถวสามารถมีส่วนชว่ยเหลือได้
อยา่งมาก โดยการให้งานคุณภัาพสูงอยา่งสม�่าเสมอ และขจัด
ความกังวลเก่ียวกับสถานท่ีจัดเก็บกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า
ส�าหรบัสายผลิตภััณฑ์์ใหม่ การพิจารณาวา่กลยุทธก์ารพิมพ์
แบบอนิไลน์น้ันเหมาะสมกับบรษัิทหรอืไม่น้ันค่อนข้างตรงไป
ตรงมาเม่ือคุณเข้าใจนัยยะของสถานการณ์ปัจจุบันและทาง
เลือกอื่นท่ีมีอยู ่

ผู้เชีย่วชาญด้านเครือ่งพิมพ์ท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ปัจจัยทัง้หมด รวมถึงปัจจัยท่ีไม่ชดัเจน อาจมีประโยชน์อยา่ง
มาก พวกเขาสามารถแนะน�าโซลูชนัท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตได้
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นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหน่ึงในการปรบัปรุงผลิตภััณฑ์์อยา่งต่อ
เน่ือง ขอสงวนสิทธิ�ในการเปล่ียนแปลงการออกแบบและ/หรอืข้อมูลจ�าเพาะโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�านักงานใหญ่ระดับโลก

ส�านักงานขายและให้บริการของ 
Videojet

ฝ่ายการผลิตและพัฒนา
ผลิตภััณฑ์์

ประเทศที่มีส�านักงานขายและให้
บริการของ Videojet

ประเทศที่มีส�านักงานขายและให้
บริการของพันธมิตร Videojet

มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน้�าระดับโลกในตลาดขอ้มูลผลิตภััณฑ์์ ใหบ้รกิารการ
พิมพ์ในสายการผลิต การพมิพว์นัท่ี และการพมิพเ์ครือ่งหมายบนผลิตภััณฑ์์ หมึกท่ี
เหมาะส�าหรบัการพมิพใ์นแบบต่างๆ และบรกิารวงจรชวีติของผลิตภััณฑ์์
 เป้าหมายของเราคือการรว่มมือกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
สินค้าท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที สินค้าเภสัชกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมเพ่ือเพิม่ผลผลิตในการท�างาน เพื่อปกป้องและ 
ขยายแบรนด์ของพวกเขา และเป็นไปตามกฎระเบยีบ 
ขอ้ก�าหนดของอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ่งพมิพม์ากกวา่ 
400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก พรอ้มด้วยผู้เชีย่วชาญด้าน
การใชง้านของลูกค้า และความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยใีน
เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) เครือ่งพิมพ์
องิค์เจ็ทด้วยความรอ้น (TIJ) การพิมพเ์ลเซอร ์Thermal 
Transfer Overprinting (TTO) การพมิพ์วนัท่ีและการติดฉลาก
ส�าหรบักล่องบรรจุภัณฑ์ และการพมิพ์ท่ีหลากหลาย 

ลูกค้าของเราใชผ้ลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพิมพ์ผลิตภัณฑ์กวา่
หม่ืนล้านชิน้ต่อวนั มีการสนับสนนุการขาย การใชง้าน บรกิาร 
และการฝึกอบรมของลูกค้าโดยการด�าเนินการโดยตรงกับ
สมาชกิในทีมกวา่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลก นอกจาก
น้ี เครอืข่ายการจัดจ�าหน่ายของ Videojet ครอบคลุมตัวแทน
จ�าหน่ายและ OEM กวา่ 400 ราย ใน 135 ประเทศ 


