VIISI TEKNISTÄ TOSIASIAA
JOTKA SINUN PITÄISI TIETÄÄ… JA JOITA TESTASIMME

Epson kysyi yli 8 000 yritysjohtajan, työntekijän ja ammattilaisen mielipidettä 21:ssä eri
Euroopan maassa* selvittääkseen, miten hyvin he tunsivat tulostustekniikkavalintojen
perusteet. Tarkastelemme tässä seuraavia maita: Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska alueellisten
tulosten painottamiseksi.

KETKÄ OSALLISTUIVAT
KYSELYYMME?

84%

YRITYSMAAILMAN
PÄÄTÖKSENTEKIJÄT
(ylin johto ja hallintotaso eri aloilla)

15%

YRITYSMAAILMAN
PÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT
(eri asemassa olevat työntekijät eri aloilla)

1%

AMMATTILAISET
(omaehtoisesti työllistyneet, yrittäjät,
freelancerit, valokuvaajat ja muut)

39% YRITYSALA
28% VÄHITTÄISMYYNTIALA
6% OPETUSALA
8% TUOTANTOALA
9% TERVEYDENHUOLTOALA

MITEN HYVIN HE TUNSIVAT ERI
TULOSTUSVAIHTOEHDOT?

Jotkin vanhat väärinkäsitykset pitävät yhä pintansa vertailtaessa toisiinsa yrityskäyttöön
tarkoitettuja lasertulostimia ja mustesuihkutulostimia…

52 % vastaajista totesi
mustesuihkutulostimen
kuluttavan vähemmän energiaa
kuin lasertulostimen, Suomi
tämä luku oli jopa 55 %.
Tanskassa 53 % vastaajista
uskoi mustesuihkutulostimen
olevan nopeamman kuin
lasertulostimen

35 % vastaajista uskoi lasertulostimen
tuottavan vähemmän hiilidioksidipäästöjä
kuin mustesuihkutulostimen, Norja tämä
osuus oli 38 %.
Keskimäärin 70 % vastaajista totesi
lasertulostimen lisäävän tuottavuutta,
koska ylläpitoon ja huoltoseisokkeihin
kuluu vähemmän aikaa
62 % vastaajista uskoi lasertulostimen
tuottavan vähemmän jätettä kuin
mustesuihkutulostimen, paitsi
Ruotsi, jossa 42 % tiesi, että
mustesuihkutulostin olisi tosiasiassa
parempi valinta.

Kun vastaajille kerrottiin lasertulostimen tosiasioista verrattuna
mustesuihkutulostimeen , 62 % valitsi mustesuihkutulostimen.

VIISI TOSIASIAA, JOTKA SINUN PITÄISI
TIETÄÄ ENNEN VALINNAN TEKEMISTÄ
Epsonin yrityskäyttöön tarkoitettu mustesuihkutekniikka tarjoaa seuraavia
etuja lasertulostimeen verrattuna:

99 % vähemmän
jätettä

3,5 kertaa
nopeampi
tulostus

96 % pienempi
energiankulutus

98 % vähemmän
käyttäjän toimia

92 % vähemmän
hiilidioksidipäästöjä

MINKÄ SIIS VALITSISIT?
* Epson suoritti verkkokyselyn sosiaalisessa mediassa, verkkomediassa ja suorissa postikanavissa 21:ssä Euroopan maassa (Suomi, Puola, Unkari, Norja, Romania, Ruotsi, Serbia, Tšekki, Slovenia, Alankomaat, Kreikka, Tanska, Kroatia, Slovakia, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Espanja, Italia, Portugali ja Saksa)
syys–lokakuussa 2017 keräten 4 231 vastausta. Tavoitteena oli testata ihmisten tietämystä lasertulostimen eduista verrattuna mustesuihkutulostustekniikoihin sekä
kertoa, mitä he valitsisivat saatuaan tietää tosiasioista.
Coleman Parkes Research suoritti marraskuussa 2017 maksuttoman tutkimuksen Epsonin toimeksiannosta. Tulokset sisältävät palautteen 1 818 ammattilaiselta
eri puolella Eurooppaa sijaitsevista organisaatioista. Tutkimuksessa tarkasteltiin tosiasioita yrityskäyttöön tarkoitetun mustesuihkutulostimen suorituskyvystä lasertekniikoihin verrattuna.

