WORKPLACE 2.0…
TULOSTUSTA VUONNA 2025!
ONKO SINULLA TULEVAISUUDEN TULOSTUSPROFIILI?
Tulostatko paljon? Miten profiilisi vastaa
tulevaisuuden työpaikan tarpeita?

Epson kysyi mielipidettä yli 8 000:lta tulostinta käyttävältä
eurooppalaiselta yritysjohtajista freelancereihin 21 eri
maassa. Tarkastelemme tässä seuraavia maita: Suomi,
Tanska, Norja ja Ruotsi alueellisten tulosten painottamiseksi.

Koska käytät tulostinta, jokin
näistä kolmesta profiilista sopii
todennäköisesti myös sinuun…

MUSTESUIHKUTULOSTIMEEN
SIIRTYVÄ KÄYTTÄJÄ

MUSTESUIHKUTULOSTIMEN
EHDOTON KANNATTAJA

•

9.3 % vastaajista ei koskaan
valitsisi mitään muuta!

•

He ovat tässä oikeassa,
koska se on ainoa keino
tulostaa vastuullisesti.

•

Euroopassa 11 % vastaajista
sopii tähän ryhmään.

•

Mustesuihkutulostimen
ehdoton kannattaja
varmistaa tulevan
tulostustarpeensa sekä
suojaa ympäristöä ja
yrityksensä budjettia.

Tulevaisuuden työpaikassa tärkeää
on tehokkuus, luovuus ja kestävyys.
Mustesuihkutulostustekniikka
tulee yleistymään, koska se pystyy
vastaamaan tulevan työvoiman
muuttuviin tarpeisiin.

•

•

•

Kun vastaajille
esiteltiin tosiasioita
mustesuihkutulostimesta
verrattuna lasertulostimeen,
62 % heistä valitsi
mustesuihkutulostimen.
He tajuavat sen edut
ja tietävät voivansa
valinnoillaan vaikuttaa.
Euroopassa 74 % vastaajista
sopii tähän ryhmään.
Kuulostaako tämä tutulta?

LASERTULOSTIMEN
VANKKUMATON KÄYTTÄJÄ

•

Vain 5.5 % vastaajista ei
valitsisi koskaan mitään
muuta.

•

Valitettavasti he pitävät kiinni
vanhasta käsityksestä, jonka
mukaan lasertulostin on
kaikkein tehokkain.

•

Euroopassa 1 % vastaajista
sopii tähän ryhmään.

•

Lasertulostimen
vankkumaton käyttäjä ei
tähyä siten tulevaisuuteen.
Kuulutko sinä
tähän ryhmään?

Onko tämä profiilisi?

Esitimme ympäri Eurooppaa kysymyksiä (tosi/epätosi) yrityskäyttöön tarkoitettujen
mustesuihkutulostinten eduista verrattuna lasertulostustekniikoihin.

TULOSTEN MUKAAN 89 % VASTAAJISTA EI TIENNYT SITÄ, ETTÄ
YRITYSKÄYTTÖÖN TARKOITETUT MUSTESUIHKUTULOSTIMET PÄRJÄSIVÄT
PARHAITEN KAIKILLA SEURAAVILLA ALOILLA:

99 % vähemmän
jätettä

3,5 kertaa
nopeampi
tulostus

96 % pienempi
energiankulutus

98 % vähemmän
käyttäjän toimia

92 % vähemmän
hiilidioksidipäästöjä

Kun he tajusivat asian… 74 % heistä valitsi mustesuihkutulostimen.

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

