


• Firmy COLOP i Microban® International Ltd. podpisały 
porozumienie dotyczące wspólnych działań oraz rozwoju 
produktów i technologii z zabezpieczeniem 
antybakteryjnym w sektorze produkcji pieczątek.

• Firma COLOP uzyskała prawa (exclusive and non 
exclusive) do używania znaku towarowego oraz innych 
dodatków firmy Microban® Ltd. - jako element własnej 
marki w marketingu oraz sprzedaży produktów COLOP 
wyposażonych w technologię ochrony antybakteryjnej 
Microban®.



Dlaczego COLOP i Microban®?

• Wiodąca Marka Na Świecie

Firma Microban® jest światowym liderem w produkcji 
zabezpieczeń antybakteryjnych – mówimy o tym z pełną 
świadomością działań i wyników konkurencji w tym 
sektorze, która produkuje podobnego rodzaju 
zabezpieczenia - jak np. Intel, Gore-Tex czy Lycra. 

Microban® jest marką godną zaufania, która gwarantuje 
pełne bezpieczeństwo dla Twoich klientów, poprzez stałe 
i efektywne zabezpieczenie antybakteryjne Twoich 
produktów.



Dlaczego COLOP i Microban®?

• Wspólne tworzenie dodatkowych wartości

Partnerzy biznesowi firmy Microban® z powodzeniem 
wprowadzają lub wprowadzili już produkty wyposażone w 
zabezpieczenia antybakteryjne Microban® do swoich 
ofert handlowych. Pozwoliło im to na wzrost sprzedaży, 
zwiększenie ich udziału w rynku, podniesienie 
atrakcyjności oferty handlowej jak również na zdobycie 
nowych rynków zbytu. 



Dlaczego COLOP i Microban® ?

• Zwiększenie zainteresowania zakupem 

Badania rynkowe wykazały, że 69% respondentów 
zgłosiło fakt, iż zabezpieczenie antybakteryjne jest 
ważnym czynnikiem dającym przewagę konkurencyjną 
oraz decydującym w procesie wyboru produktu przez 
jego odbiorcę.

Dodatkowo, setki przeanalizowanych przykładów i badań 
marketingowych wykazały, że marka/znak Microban® ma 
ogromny wpływ na preferencje zakupowe końcowych 
klientów.



Dlaczego COLOP i Microban®?

• Sprzedaż dla klientów końcowych

Sprzedawcy na całym świecie rozpoznają siłę oraz 
znaczenie marki Microban®. Znak Microban® 
identyfikuje naszych partnerów biznesowych, którzy 
używają naszych zabezpieczeń antybakteryjnych oraz ich 
wspólne działania wzmacniające pozycję ich produktów 
na rynku. Markę Microban® można obecnie spotkać na 
ponad 750 produktach firm wiodących w branżach takich 
jak: żywność, medycyna czy przedmioty codziennego 
użytkowania. 



Dlaczego COLOP i Microban®?

REFERENCJE: 150 CZOŁOWYCH MAREK:

• Acme (scyzoryki, linijki i ostrzówki)

• Bauknecht (artykuły gosp. Domowego)

• Fellowes (produkty biurowe)

• Grundig (odkurzacze)

• Whirlpool (artykuły gosp. Domowego)

• Dunlop (grouts and sealants)

• Quickie (systemy czyszczenia)

• Rubbermaid (sink-ware products, ice chests)



Referencje: Acme United (Westcott®)



Referencje: Fellowes



Microban® zasady działania

• Czym jest zabezpieczenie antybakteryjne 
Microban ?

Zabezpieczenie antybakteryjne Microban® daje 
produktom dodatkowy poziom zabezpieczenia przeciwko 
ustrojom chorobotwórczym takim jak: bakterie czy pleśnie 
które powodują ich rozwój przez krzyżowanie oraz 
pogorszenie zdrowia użytkownika.



Microban® zasady działania

• Jak działa zabezpieczenie antybakteryjne 
Microban®?

• Kiedy niebezpieczne drobnoustroje mają kontakt z 
powierzchnią produktu, zabezpieczenie antybakteryjne 
Microban® przenika przez ścianę komórek 
chorobotwórczych mikroorganizmów niszcząc ich funkcje 
i ograniczając wzrost i namnażanie się.



Skuteczność Działania Microban 

This information is based upon standard laboratory tests and is provided for comparative purposes to substantiate 
antibacterial  activity for non-public health applications.  Microban technology is not designed to replace good hygiene 
practices or protect users from disease causing microorganisms.  Antibacterial action limited to product surface.

Powierzchnia bez zabezpieczenia

Czas: 2 h 16 h 20 h 24 h

Powierzchnia z zabezpieczeniem antybakteryjnym Microban®

Czas: 2 h 16 h 20 h 24 h



Microban® zasady działania

• Dodatek srebra 

• COLOP wykorzystuje zabezpieczenie Microban® trzeciej 
generacji z dodatkiem srebra w celu osiągnięcia optymalnego 
efektu.  Microban 3G Silver™ gawrantuje aktywną i długotrwałą 
ochronę  przed bakteriami takimi jak: E.coli, Salmonella, 
S.aureus (Staphylococcus aureus),MRSA (Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus) oraz innymi mikroorganizmami. 

• Od wieków srebro było znane jako doskonałe zabezpieczenie 
antybakteryjne. Microban rozwinął tę technologię ochrony 
produktów w sposób taki aby znalazła ona zastosowanie 
w dzisiejszych nowoczesnych zastosowaniach i aplikacjach.



Microban® zasady działania

• Jak potwierdzone jest bezpieczeństwo 
korzystania z produktów wyposażonych 
Microban® ?

Technologia Microban jest już od dawna testowana i 
certyfikowana w celu bezpiecznego jej użytkowania. 
W Europie posiada certyfikat BPD (Biocide Product 
Directive) a w USA świadectwo FDA (Food and Drug 
Administration) dla aplikacji w których występuje. 
Zabezpieczenie Microban znajduje dzisiaj zastosowanie 
w produktach firm, które są liderami na świecie w 
branżach takich jak: przemysł, medycyna czy produkty 
codziennego użytku.



Microban® zasady działania

• Jak długo działa antybakteryjna ochrona 
Microban® ? 

Ochrona Microban® jest dodawana w procesie produkcji
i nie jest możliwe jej zmycie bądź usunięcie z powierzchni 
produktu. Ochrona jest zaprojektowana i wykonana w taki 
sposób aby działa w sposób ciągły w pełnym okresie 
„życia” produktu.



Microban® zasady działania



Dlaczego Microban® i pieczątki ?

• W codziennym użytkowaniu pieczątki są stosowane 
często przez wiele osób – co oznacza możliwość 
przenoszenia i multiplikowania różnorodnych bakterii !

• Zapotrzebowanie na produkty wyposażone 
w zabezpieczenia antybakteryjne w sektorze biurowym 
stale rośnie !

• Ilość produktów biurowych oferowanych obecnie na 
rynku z zabezpieczeniami antybakteryjnym wzrasta, co 
oznacza większe możliwości ich sprzedaży - zarówno 
dla rozwiązań w biurach jak i domach!



Dlaczego Microban® i pieczątki ?

• Kluczowe sektory/odbiorcy pieczątek Instytucja 
Publiczne, Edukacja, Instytucje Finansowe, Opieka 
Zdrowia, Turystyka, itp.

• Inne grupy docelowe
Produkty COLOPa wyposażone w ochronę 
antybakteryjną Microban mogą być bezpiecznie użwane 
w wielu miejscach i jednocześnie przez wiele osób. Na 
przykład, biura, magazyny, firmy produkcyjne, sklepy, …



Produkty z naszej oferty:
COLOP zdecydował w pierwszej kolejności na produkcję:

• Wszystkich produktów serii Classic 
Line - (z wyjątkiem serii Green Line)

• „MICROBAN Printer Line“ 
jako dodatkowy produkt do istniejącej serii
Nowy Printer Line



Gdzie zastosowano zabezpieczenie Microban® 
w pieczątkach COLOP?

• Główne elementy pieczątek zabezpieczone ochroną 
Microban®

Uchwyt i 
nakładka

Uchwyt + 
Okienko 
indeksujące



Wyniki badań skuteczności ochrony w 
produktach COLOPa z Microban®

Badania przeprowadzone w Maju 2010 wykazały następujące 
wyniki. Produkty firmy COLOP to redukują 99.9% szkodliwych 
bakterii, takich jak: E.coli, S.aureus, MRSA oraz Salmonella.



Komunikacja,
reklama
Przykład reklamy



Komunikacja, reklama
Foldery, katalogi - dla wybranej grupy docelowej



Komunikacja, reklama
Ulotki do wybranej grupy docelowej – bankowość 
i medycyna



Komunikacja, reklama
Przykład katalogu ( biuro-serwisowego, cennik 
detaliczny )



Kolejna ważna innowacja w branży 
stemplarskiej !!! 

+
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