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M iraclon
Global Email Deployment and Management
THE SITUATION:
Miraclon is a new independent global company that is the home of KODAK FLEXCEL Solutions for the flexible package printing
segment. Miraclon was looking for a reliable marketing partner to design, develop, deploy and manage their worldwide email
communications to four global regions in nine languages. The two most essential communications are The Flexcel and The Plate.

The Flexcel is a new e-Newsletter that keeps customers up to date on KODAK FLEXCEL news, insights, and tips. The Plate is a
monthly publication with insightful stories from across the flexo community and industry.
OUR SOLUTION:
Following Miraclon’s new brand standards, Zeller designed and developed clean responsive emails for The Flexcel and The Plate.
We tested and debugged the emails in a wide variety of email clients and devices to maintain visual consistency for all users.
The emails were built, scheduled, tracked and managed in the Salesforce CRM platform, Pardot.
THE RESULT:
Zeller executes Miraclon’s multi-lingual email communications allowing Miraclon to quickly deliver important messages to existing
and potential customers. Miraclon is able to seamlessly increase communication efforts globally.
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Informacje, analizy i porady
dla najlepszych we flekso

Chętnie służymy pomocą
Witamy w pierwszym numerze The Flexcel, pełnym informacji o produktach, aktualizacji, know-how i
porad technicznych, które pomogą w pełni wykorzystać technologię KODAK FLEXCEL.
W tym miesiącu obchodzimy naszą pierwszą rocznicę. To wyjątkowy czas, w którym nasza branża
staje przed nowymi wyzwaniami. W ramach rocznicowego zobowiązania, chcąc lepiej służyć naszym
klientom, pragniemy zagwarantować możliwość kontaktu i wymiany informacji, aby umożliwić Wam
dalszą jak najlepszą obsługę klientów i optymalne wykorzystanie naszych produktów i usług.

Seven flexo insights, resources and stories
for making sense of the crisis
Like most industries, this is a disorienting time for flexo, adjusting to new
working norms in the wake of the COVID-19 pandemic. From the immediate
impact of the crisis on businesses to the future trends it might trigger and

ROZWIĄZANIE

the consumer behaviors commentators are seeing emerge, there’s plenty of

Oferujemy zdalną pomoc przy użyciu aplikacji TeamViewer

insight out there to draw on if you’re looking for a way of making sense of it

Pomagamy uzyskać zdalny dostęp i wsparcie w zakresie systemu FLEXCEL NX w prosty i bezpieczny
sposób za pomocą skutecznego kompleksowego rozwiązania, jakim jest aplikacja TeamViewer. Wszyscy
członkowie grupy zastosowań technicznych Miraclon mają w niej konta, dzięki czemu w razie potrzeby
są doskonale przygotowani do udzielenia pomocy. Aby umożliwić łatwe uruchamianie i ustanawianie
bezpiecznej sesji zdalnej, zalecamy umieszczenie pliku TeamViewerQS.exe na pulpicie stacji roboczej.

all. We’ve pulled together seven of the best we’ve found, from all quarters of
the flexo community...

Dowiedz się, jak zainstalować TeamViewer

Pobierz najnowszą wersję Flexo programu
KODAK TIFF Assembler Plus, dostępną
już teraz

Process makes perfect: behind
Perfection Packaging’s FTA Best In
Show win
Perfection Packaging’s Eta Uppercuts job might
have turned FTA judges’ heads, but managers
Selwyn Hyman and Hylton Hodes are quick to

322 north river street, east dundee, illinois 60118
847.836.6022
point out that producing|it was just another day
at the plant. Learn more.
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Od 1 kwietnia KODAK TIFF Assembler Plus (TAP) v4.3 jest
dostępny do pobrania. Miraclon stale ulepsza oprogramowanie
systemowe KODAK FLEXCEL NX, aby poprawić wydajność
produkcji i jakość druku fleksograficznego. Dostępny tylko dla
użytkowników FLEXCEL NX, program TAP v4.3 ma nowy schemat
licencyjny, który nie wymaga już klucza sprzętowego. Skontaktuj
się z działem obsługi klienta, aby uzyskać numer seryjny produktu
przed pobraniem ze strony Partner Place. Dowiedz się więcej o
nowych funkcjach i poprawkach tej bezpłatnej aktualizacji.
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