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Нашата компанията  
е пример-модел   
за успешна, 
иновативна компания
Паоло Визентини, 
президент на APS Group

Италианската компания APS, Advanced 
Printing Systems, е създадена през 1995 г. Ком-
панията произвежда термични принтери 
и към днешна дата годишното производ-
ство надхвърля 6 млн. принтера, предназ-
начени за износ в над 50 държави по света. 
Преди четири години собствениците на 
компанията решават да съсредоточат 
цялото си производство в България, след 
като изнасят дейността си от Италия и 
Китай, а миналата година да инвестират 
3 млн. евро в индустриалния си център в 
Ботевград, в зона „Микроелектроника“, 
известна като сърцето на Силициевата 
долина на източния блок. С развоен център 
в София, разкрити нови работни места в 
Ботевград, мащабно производство и обща 
площ на предприятието от 17 000 кв.м, 
APS e образец за успешен индустриален 
хъб, регистрирайки най-високите приходи 
(почти 38 млн. лв.) в класацията за най-дина-
мичните малки и средни компании „Гепард“ 
от миналата година. Последното нововъ-
ведение на компанията е софтуерът за 
бизнес управление SAP ERP, успешно внедрен 
от българския им партньор “Стемо”.
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APS, Advanced Printing Systems е създадена 
преди повече от 20 години, разкажете ни 
малко повече за историята си. Как успя-
хте да се наложите на пазара на термич-
ни принтери?
APS e основана през 1995 г. в Италия и 
Франция. Оттогава компанията произ-
вежда и доставя съвременни и иноватив-
ни термични принтери, произвеждани 
в Европа (Италия и България) и в Китай. 
Първата ни фабрика бе открита в Ита-
лия през 1995 г., през 2004 г. започнахме 
активно да работим с България, а година 
по-късно заработи и производствената 
база в страната. През 2007 г. направихме 

фабрика и в Китай. Но ако началото е било 
в Италия и в Азия, днес присъстваме само 
в България, където е концентрирано ця-
лото ни производство. Ние предоставяме 
на нашите клиенти иновативни, прак-
тични и надеждни термични принтери 
и механизми. Компанията ни притежава 
повече от 25 патента в проектирането и 
производството на термични принтери, 
превърнали се в еталон за иновативност 
в индустрията.

Как се насочихте към нашата страна?
Заради шопската салата, която е пре-
красна. Разбира се, това е само шега. Още 

сметката ви сега?
Може да се каже, че е много позитивна, 
най-вече поради благоприятната бизнес 
среда в страната, която ни предоста-
ви възможност да се разраснем. Не сме 
имали проблеми и от тази гледна точка 
може да кажем, че средата тук е лесна, а 
не усложнена. Сложна остава в работата 
с банките като навсякъде…

Удовлетворени ли сте от трудовия па-
зар в България и успявате ли да наберете 
нужните ви специалисти?
Не, не успяваме да си осигурим нужни-
те специалисти и това е голям проблем. 
Опитваме се да се справяме с дефицита 
от технически кадри, като привличаме 
специалисти от чужбина. Има проблем и 
с качеството, и с количеството на тех-
ническия персонал и си мисля, че пробле-
мът е на ниво българско образование и се 
отнася за цялата страна – инженерите, 
които излизат от университетите и 
политехническите училища, не са дос-
татъчно добре подготвени. Разбира се, 
даваме си ясна сметка, че нашите про-
дукти са изключително специфични, а 
нивото на компетентност и умения, 
които търсим в кандидатите, допъл-
нително затрудняват намирането на 
подходящи кандидати. Нашият екип е 
изграден от български специалисти, но 
усилието, което ни коства да привлечем 

тези хора, е доста сериозно, защото и 
целите, които си поставяме, са високи. 
Винаги сме искали да привлечем най-доб-
рите от най-добрите.

През миналата година обявихте инвести-
ция от 3 млн. евро в индустриалния си цен-
тър в Ботевград. Как се развива този про-
ект, планирате ли нови инвестиции?
В действителност направените до мо-
мента инвестиции надхвърлят 3 млн. 
евро. Финансовите отчети на компани-
ята отразяват нашата мащабна инвес-
тиционна дейност. Индустриалният ни 
център в Ботевград е най-голямата база 
за производство на термични принте-
ри в Югоизточна Европа. И да, няма да 
спрем, продължаваме да се разгръщаме, 
ще се развиваме и в посока микроелек-
троника, въвеждайки нови и иновативни 
технологии.

Как премина внедряването на SAP ERP от 
“Стемо”? Какви резултати очаквате? 
Как ще помогне за бизнеса ви?
На първо място трябва да кажа, че ние 
избрахме най-надеждния партньор в Бъл-
гария - СТЕМО. Спряхме се на този соф-
туер най-вече защото това е стандарт 
на световно ниво, както и заради локал-
ното му приложение. След въвеждането 
на новата система очакваме подобрение 
в организационната ни база, по-голяма 
подреденост и повече възможности за 
качествен контрол.

Какви са бъдещите ви планове за разви-
тие на бизнеса в България?
Да се говори за дългосрочни прогнози към 
днешна дата е малко смело, защото па-
зарът и условията са променливи, но със 
сигурност тук наблюдаваме растеж. От 
гледна точка на общия бизнес сме амби-
циозни, предвиждаме да утроим оборо-
та си до 2018 г., а въвеждането на нови 
технологии ще създаде възможности и 
за спечелване на нови клиенти. Така че 
съм оптимистично настроен в близките 
три – пет години.
По отношение на развитието на компа-
нията мога да кажа, че се опитваме да 
разширим производствената ни база и 
подобрим условията на труд на служи-
телите ни. Мисля, че нашата компания 
е пример - модел за региона. Имаме силен 
интерес от хора, които искат да рабо-
тят при нас, и със сигурност ще продъл-

жим да откриваме нови работни места. 
Много хора кандидатстват за позициите 
оператори, защото работата е в чиста 
среда, изискваща концентрация и внима-
ние, а не физическо усилие, не е опасна и 
не е вредна за здравето.

Кой е най-важният ви актуален про-
ект?
Изключително сме горди от сключения 
договор с немската компания Continental 
за доставка на нашите принтери и вла-
гането им в производството на техните 
дигитални тахографи. Всеки камион в 
днешно време има механичен тахограф 
и като такъв е много лесно да бъде ма-
нипулиран. Затова вече са в сила нови 
европейски закони, които задължават 
камионите да бъдат снабдени с устрой-
ство, нещо като черна кутия, с което не 
може да се злоупотребява и се контроли-
ра положението на камиона, пробега, дали 
е спазвал правилата, но и изискванията 
за сигурността му. Всички тези данни, 
записани от дигиталния тахограф, се 
отпечатват на пътен лист, който се 
предоставя на пътна полиция и съот-
ветните контролни органи, в случай че 
камионът бъде спрян. Ние произвеждаме 
принтера за тахографа, който отпечат-
ва пътния лист. Изборът на APS като ос-
новен доставчик на термични принтери 
за Continental e допълнително признание 
за иновативността и качеството на на-
шите изделия, в конкретния случай за 
автомобилната индустрия.

Кои са основните тенденции на пазара 
на термични принтери?
Това е интересен въпрос, защото, от 
една страна, приложенията за нашите 
продукти се разширяват и стават все 
по-многобройни. Но също така е вярно, че 
съвременната дигитализация може да се 
окаже наш враг, защото прекалено много 
дейности биха могли да се осъществяват 
посредством смартфон, таблет, лаптоп, 
без да има нужда от хартиен носител. 
Дигитализацията може да се отрази 
фатално в някои сфери, но в много други 
принтерът е задължителен. Може да се 
каже, че в световен мащаб секторът се 
развива и е с ръст от 6-7% на годишна 
база. Има сфери, в които ще подобрим 
т.нар. EFT – electronic funds transfer, или 
всичко, което се отнася до плащанията 
с карта. 

индустриалният ни 
център в Ботевград 
е най-голямата база 
за производство на 
термични принтери 
в Югоизточна Европа. 
и да, няма да спрем, 
продължаваме да се 
разгръщаме.

през 2000 г. започнахме да изпращаме от-
делни компоненти и части в България, а 
по-късно през наш клиент направихме 
предварителна продукция и заготовки 
– експеримент, който се оказа успешен. 
Началото на производствената ни дей-
ност в България поставихме заедно с Дочо 
Стайков, който допринесе за развитието 
и разрастването на APS. Днес той е гене-
ралният ни мениджър.

Произвеждате термични принтери – спе-
цифични продукти, но с широко прило-
жение. Как успяхте да се наложите като 
един от световните лидери на производ-
ството им?
Доста трудно и с голямо усилие пора-
ди факта, че пазарът и приложението 
на термични принтери са много дивер-
сифицирани. Ние работим с различни 
индустрии като финансовия сектор, 
здравната индустрия и автомобилна 
промишленост, а продукцията ни има го-
лямо приложение и се използва в различни 
сфери – термичните принтери се влагат 
в касовите апарати, АТМ, банкови и POS 
терминали, везни за теглене, използват 
се при издаването на билети за концер-
ти, паркинг системи, медицинско оборуд-
ване, устройства за гласуване и др.

Началото на бизнеса си в България поста-
вяте преди много години. Каква е равно-
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