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Dlaczego Klienci wybierają
Happy?
Pytanie tytułowe zostało
zadane zespołowi EMB Systems z Warszawy, dystrybuującemu hafciarki Happy
w Polsce. Odpowiedź „Mocne, japońskie maszyny hafciarskie marki Happy są
naprawdę w całości produkowane w Japonii” – nie
wystarczyła. „Made in Japan” nie tłumaczy bowiem
wszystkiego. Hafciarki Happy cieszą się w Polsce dobrą
opinią nie tylko dlatego, że
firma producenta istnieje
od niemal stu lat, a polski
partner Happy – firma EMB
Systems działa w branży maszynowej od ćwierćwiecza.
Stąd pomysł na artykuł, nieco
bardziej wyczerpującą formę
odpowiedzi na wyżej zadane
pytanie.
Oferta
przemysłowych
hafciarek Happy jest bardzo
szeroka – znajdziemy tu trzy
serie maszyn jednogłowicowych (od lekkich 7.igłowych
po mocne hafciarki o ogromnym polu haftu 120x120cm)

i cały szereg wielogłowicowych (od 2., 4., 6., 8. po potężne 12. głowicowe giganty
- seria HCR2). To propozycja
bardzo kompletna i uniwersalna, warta rozważenia przy
każdym hafciarskim przedsięwzięciu, zwłaszcza, że
ambicją Happy jest zarówno
wysoka jakość jak i rozsądne
ceny.
Wybór Happy - jako
pierwszej maszyny na debiut w branży hafciarskiej
pozwala Klientowi na spokojny, możliwie bezstresowy
rozwój. Start z Happy wcale
nie jest trudny. Łatwo jest się
nauczyć obsługi maszyny
z kolorowego ekranu przy
wsparciu doświadczonego
trenera. Całe mnóstwo gotowych akcesoriów pomaga sprawnie wykonywać
trudne zlecenia, których nie
tknie konkurencja. Mamy do
wyboru specjalne uchwyty
i tamborki do haftu na butach, skarpetkach, frotkach,
naszytych kieszonkach, czy
na gotowych wyrobach ze
skóry, papieru itp.
Przy nadmiarze przyjętych zleceń powoli dojrzewa
decyzja o rozbudowie pracowni i zakupie kolejnej hafciarki – jedno lub wielogłowicowej. I tu mamy bonus

od Happy. Nie chodzi tylko
o to, że nie trzeba w połowie drogi wymieniać oprzyrządowania i tamborków na
inne, bo wszystkie akcesoria Happy są kompatybilne
i pasują do różnych modeli
maszyn tej marki. Największa korzyść to możliwość
równoczesnej pracy w systemie modułowym Happy
Link różnych modeli maszyn
Happy połączonych kabelkiem sieciowym. Zależnie
od potrzeb chwili można
pracować na osobnych maszynach lub wykorzystać
wszystkie głowice do wykonywania jednego zlecenia.
Modułowość przy zróżnicowanych nakładach zapewnia większą elastyczność produkcji, a więc
i zdecydowanie większą
wydajność. Rozbudowując
swój park maszynowy z perspektywą dalszego rozwoju
hafciarskiego przedsięwzięcia nie warto wykluczać
decyzji o wykorzystaniu w
przyszłości dużych wielogłowicowych maszyn. Bardzo często taka decyzja jest
najbardziej racjonalna.
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Polscy producenci haftów coraz częściej wybierają markę Happy nie tylko z
powodu dobrych opinii. Do
niektórych zadań są to maszyny niezastąpione - trudny haft 3D wyszywany nitką
metaliczną na twardym podłożu lub na gotowych czapkach typu full cap nie zawsze
się udaje – wielu producentów maszyn nie radzić sobie
z tym problemem. A jednak
mocniejsze modele Happy
nie mają z tym żadnego kłopotu, po drobnych regulacjach haftują niezawodnie.
Dział wsparcia Klienta
i serwis EMB Systems - polskiego partnera Happy to
wisienka na torcie. Dajemy
z siebie wszystko już od
wielu lat, ale to bardzo miła
współpraca – i ze strony japońskiej, solidnej, godnej
zaufania firmy i ze strony naszego Klienta – początkowo
małych, polskich firm, które
powoli, ale kreatywnie i zawsze z wizją osiągają sukces
za sukcesem dzięki swojej
pracowitości i zaangażowaniu w biznesie.
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