
 

                                                                 

 

Warszawa, 31 sierpnia 2012 
 

BEZPŁATNE DRUKOWANIE  

NA FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY 

 

Arcus S.A., spółka notowana na GPW, jeden  z największych na polskim 
rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i 
korespondencją masową wraz z japońskim koncernem KYOCERA Document 
Solutions, wiodącym światowym dostawcą rozwiązań z zakresu zarządzaniem 
dokumentami, tworzy specjalną Strefę Druku podczas XXII Forum Ekonomicznego w 
Krynicy. Strefa będzie dostępna  w dniach Forum, 4-6 września 2012 roku. 

Ze Strefy Druku, w Biurze Prasowym Forum Ekonomicznego, będą mogli korzystać 
wszyscy uczestnicy Forum, nie tylko dziennikarze. Dzięki firmom Arcus i KYOCERA 
Document Solutions, w pełni wyposażone centrum komunikacyjne, oprócz 
możliwości użycia jednego z ponad 50 zestawów komputerowych z szybkim łączem 
Internetowym (wi-fi),  będzie też możliwość skorzystania z drukarek, urządzeń 
wielofunkcyjnych i innych niezbędnych narzędzi do pracy współczesnych mediów. 

„Przygotowana przez nas strefa druku doskonale wpisuje się w główne hasło 
tegorocznego Forum Ekonomicznego dotyczące nowych wizji na trudne czasy.  
Pamiętajmy, że zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego każdy z nas 
powinien mieć świadomość kosztów druku, zarówno ze względu na ich wielkość, bo 
te sięgają nawet 3% dochodów przedsiębiorstwa rocznie, jak również ze względów 
ekologicznych” – podkreśla  Michał Czeredys, Prezes Arcus S.A.. 

 W Strefie Druku Biura Prasowego Forum Ekonomicznego w Krynicy goście Forum i 
dziennikarze będą mogli bezpłatnie skorzystać z usług ARCUS i Kyocera MDS, czyli 
drukować, kopiować i skanować, a także poznać wiele sposobów optymalizacji 
działalności, wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii. Radą i 
pomocą będą służyć pracownicy Arcusa i KYOCERA Document Solutions.   

Zainteresowanych optymalizacją obiegu dokumentów zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.kosztydruku.pl lub www.outsourcingdruku.pl.  

Kontakt dla mediów: 
Michał Gembal 
Dyrektor Marketingu ARCUS S.A. 
tel. (22) 53 60 900 
e-mail: m.gembal@arcus.com.pl 
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O GRUPIE ARCUS  

ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania 

dokumentem i korespondencją masową. ARCUS S.A. jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz 

Pitney Bowes w Polsce.  

ARCUS SA i spółka zależna T-Matic Systems Sp. z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz 

usługi z zakresu telematyki i telemetrii, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-

telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca 

systemy do obiegu informacji.  

Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży 

telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i 

lokalnym.  

 

O KYOCERA Document Solutions Europe B.V. 

KYOCERA Document Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu 

zarządzaniem dokumentami. Zakres produktów i usług firmy obejmuje drukarki ECOSYS, niezawodne 

urządzenia wielofunkcyjne, wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i szeroki zakres rozwiązań programowych i 

Managed Services Document (MDS). Oferta KYOCERA Document Solutions zawiera innowacyjne produkty z 

komponentami o długiej żywotności. Ich użytkownicy korzystają z niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO) 

rozwiązań oraz wysokiej wydajności w każdym miejscu pracy. Oferta rozwiązań i usługi Managed Document 

Services umożliwiają klientom zmniejszenie kosztów, pozytywny wpływ na środowisko oraz poprawę 

efektywności i niezawodności procesów biznesowych w tym samym czasie. Więcej informacji na stronie: 

www.kyoceradocumentsolutions.pl. 

 

KYOCERA Document Solutions Inc.  jest spółką zależną firmy Kyocera Corporation, która w 2009 roku 

obchodziła swoją 50. rocznicę. Zajmująca 604 miejsce na liście 2000 największych światowych firm notowanych 

na giełdzie magazynu Forbes, Kyocera jest wiodącym producentem nowoczesnej ceramiki, komponentów 

elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu biurowego. Długoterminową strategią wzrostu 

KYOCERA są działania wspierające sektory telekomunikacji, przetwarzanie informacji, ochrony środowiska oraz 

poprawy jakości życia.  

http://www.kyoceradocumentsolutions.pl/

