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 TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

EIZO slaví 50 let 

EIZO Corporation slaví významné výročí svého založení.  

 

Slovo EIZO znamenající  

v japonštině „obraz“ se 

stalo názvem společnosti 

zabývající se vývojem 

špičkových zobrazovacích 

řešení. Společnost 

vznikla původně jako 

regionální japonský výrobce černobílých televizorů distribuovaných pod 

obchodním modelem OEM. V osmdesátých letech EIZO zahájilo vývoj        

a výrobu monitorů pro firemní zákazníky a následně svou nabídku rozšířilo 

o specializované výrobky. Dnes jsou zobrazovací řešení značky EIZO 

nabízena více než v 80 státech a setkáme se s nimi ve zdravotnických 

zařízeních (např. na operačních sálech nebo radiologických pracovištích), 

ve fotografických ateliérech a postprodukčních studiích, v řízení letového 

provozu, v burzovních sálech nebo ve velínech. 

Společnost EIZO se po většinu svojí historie spoléhala na vlastní výzkum, 

vývoj, výrobu a kontrolu kvality. Když nebyly k dispozici náležité 

součástky, EIZO navrhlo své vlastní polovodiče a vyvinulo svůj vlastní 

software sladěný s hardwarem, čímž vytvořilo přidanou hodnotu a získalo 

technologický náskok. Tato firemní politika spoléhání sama na sebe 

umožnila společnosti EIZO vyniknout při nabízení vlastních řešení se 

zárukou vysoké kvality a spolehlivosti.  

„EIZO vyspělo z malého výrobce v renomovaného specialistu vyvíjejícího, 

vyrábějícího a prodávajícího ta nejlepší zobrazovací řešení na světě,“ říká 

generální a výkonný ředitel EIZO Yoshitaka Jitsumori. „V příštích letech 

budeme svoji kompetenci v zobrazovací technice nadále rozšiřovat, 

abychom uspokojili očekávání zákazníků a zajistili si příznivou budoucnost 

díky kvalitě, jíž dokáže EIZO nabídnout.“   

Při příležitosti 50. výročí bude EIZO počínaje 4. dubnem zveřejňovat na 

sociálních sítích v mnoha zemích a mnoha jazycích stručné příběhy          

a zajímavosti, a to každou středu po následujících 50 týdnů*. Příspěvky 

budou zahrnovat různorodá témata včetně počátků společnosti, 

postupného přerodu ve výrobce špičkových monitorů, představení 

historických výrobků uváděných v uplynulých desetiletích nebo současné 

pozice coby společnosti zaměřené na zobrazovací technologie.  

 

*Padesáté výročí bude oslavováno během fiskálního roku začínajícího v dubnu a 

končícího v březnu následujícího kalendářního roku.  

 

 

Více informací k výročí společnosti: www.eizo.cz/50-years  
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O společnosti EIZO 

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti 

zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO 

spojuje hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, 

webhostingem a dalšími službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti 

obchodu, grafiky, počítačových her, lékařství, námořnictví, řízení letového 

provozu a dalších odvětví k pohodlnější, efektivnější a kreativnější práci. 

Vedení společnosti EIZO sídlí v japonském Hakusanu, ale výzkumné, 

vývojové a výrobní kapacity se kromě Japonska nacházejí i v Číně, Německu 

a Spojených státech. Obchodní zastoupení pak působí ve více než 80 zemích.  

 

EIZO – The Visual Technology Company 


