STUDI KASUS

Kasanova kembali
menggunakan Kartrid HP Asli
untuk memperbaiki reputasi
Kartrid remanufaktur menghasilkan materi
pemasaran berkualitas rendah dan polusi udara
dalam ruangan pada perusahaan penyedia
peralatan rumah tangga terkemuka

Pada skala sebesar
itu, penghematan
biaya per unit
sekecil apa pun bisa
memengaruhi profit
perusahaan – dan
keinginan itulah yang
mendorong Kasanova
menggunakan kartrid
remanufaktur.

Saat biaya kartrid remanufaktur menentukan brand Anda
Kasanova, perusahaan besar yang bergerak di sektor barang-barang rumah
tangga dan peralatan memasak, mengelola jaringan yang terdiri lebih dari 500
toko waralaba di seluruh Italia. Sebagai bagian dari perjanjian waralaba, Kasanova
harus menyediakan printer di setiap toko untuk mencetak dokumen legal maupun
materi promosi dengan total 600.000 halaman yang dicetak setiap tahunnya.
Pada skala sebesar itu, penghematan biaya per unit sekecil apa pun akan sangat
memengaruhi profit perusahaan – dan keinginan itulah yang mendorong Kasanova
menggunakan kartrid remanufaktur. Namun sayang, kartrid remanufaktur justru
dengan cepat menimbulkan berbagai masalah yang berdampak negatif terhadap
citra perusahaan.

Petaka kartrid remanufaktur di Kasanova

Hasil cetak
Keterlambatan
berkualitas rendah pencetakan
untuk materi pemasaran
yang siap dibagikan
pada pelanggan
1

pada materi promosi
yang penting karena
masalah printer

Emisi debu
pada toner
yang memengaruhi
kualitas udara dalam
ruangan dan pengalaman
pelanggan

Warna kartrid remanufaktur
memiliki kualitas yang
buruk sehingga akan
berpengaruh negatif pada
materi iklan cetak yang
akan dilihat pelanggan.”
Luca Levati
Infrastructure Manager di Kasanova

Segera menghentikan penggunaan kartrid remanufaktur
Karena toko-toko waralaba mulai melaporkan berbagai masalah, Kasanova segera menyadari bahwa mereka harus kembali
menggunakan Kartrid HP Asli. Setelah mengganti perangkat, masalah tersebut hilang seketika dan tim dukungan IT Kasanova
tidak perlu lagi berurusan dengan masalah printer yang bertubi-tubi.
Karena masalah pencetakan dan citra mereka berhasil diatasi oleh Kartrid HP Asli, Kasanova dan jaringan waralabanya kini
dapat meraup keuntungan maksimal dari teknologi pencetakan mereka.

Kartrid HP Asli menguntungkan Kasanova dan waralabanya:
Kasanova

Tim IT dan dukungan tidak
lagi berurusan dengan
masalah printer sehari-hari
Akses ke layanan dukungan
tambahan dari Mitra HP

Jaringan
waralaba

Tak ada lagi masalah kerusakan
printer yang mengecewakan
Standar kualitas cetak yang
lebih baik untuk pelanggan

Hasil cetak yang konsisten
per kartrid memungkinkan
Kasanova memperkirakan
kebutuhan dan anggaran
belanja mereka

Peningkatan kualitas udara dalam
ruangan memberikan pengalaman
yang lebih baik bagi pelanggan dan
staf

Dapatkan hasil cetak berkualitas tinggi tanpa masalah yang membantu menjaga kualitas
udara dalam ruangan dengan Pasokan HP Asli.
Pelajari lebih lanjut
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