Soluções para Artes Gráficas

Cor sem limites para um futuro mais rentável

Think Smart, Think OKI

Soluções para Artes Gráficas da OKI
Novas oportunidades para todas as empresas de impressão
Os fornecedores de serviços de impressão procuram novas
formas de diferenciar as suas empresas. À medida que
o mercado dos centros de impressão e reprografias se
torna mais competitivo, os fornecedores procuram novas
oportunidades e fontes de receita, e necessitam de acesso
a uma gama mais alargada de suportes versáteis, de forma
a fornecerem a maior variedade possível de aplicações de
alta qualidade.
Atualmente, os fornecedores de serviços de impressão
procuram reduzir as tiragens, obter resultados mais rápidos
e tornar mais rentável a produção de alta qualidade. Para
cumprirem este objetivo, precisam de ter as soluções
adequadas, continuando a cumprir as exigências dos
clientes num ambiente altamente competitivo.

As soluções para Artes Gráficas da OKI são a
resposta
A OKI reconhece a necessidade de aumentar a
produtividade, reduzir os custos de produção e otimizar
processos para assegurar o sucesso – e disponibiliza os
meios necessários para cumprir estes objetivos cruciais.

As parcerias da OKI com empresas-chave do setor
proporcionam uma solução completa que abrange o mais
avançado software de design gráfico, software e hardware
RIP, películas de transferência e outros tipos de suportes de
impressão transparentes e opacos, bem como envelopes.
Estas importantes colaborações otimizam os dispositivos
da OKI, melhorando os atuais fluxos de trabalho de artes
gráficas e ajudando os nossos clientes a expandir os seus
serviços e maximizar o investimento. Geram-se rapidamente
novos volumes de impressão e vendas adicionais, o que
acrescenta valor, facilita a resolução de problemas e poupa
tempo e dinheiro a todos os intervenientes.
Quer se trate de uma reprografia ou de outro serviço
de impressão comercial, uma agência de marketing ou
de design, um fabricante de letreiros ou uma gráfica, a
OKI pode ajudar a reduzir os tempos de produção, agir
com maior flexibilidade e explorar novas oportunidades,
nomeadamente na impressão de pequenas tiragens, grande
formato e papéis de transferência.

Com soluções inovadoras na indústria – de que são
exemplo o toner branco, a cor spot de brilho transparente,
a cor néon e impressão a 5 cores, que asseguram qualidade
de cor sem paralelo – numa vasta gama de suportes, a OKI
pode ajudar a enfrentar estes desafios.
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2%

Percentagem de
empresas europeias
de serviços gráficos
com menos de
20 colaboradores1

Previsão de quota de
mercado da impressão
digital em 2018

Crescimento anual
previsto para o mercado
de impressão global, por
ano, até 20202
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Sente-se pressionado?
Perante as novas exigências dos clientes e independentemente da área de
especialização, os fornecedores de serviços de impressão enfrentam desafios diários.

Formação de colaboradores

Familiarizar-se com uma nova tecnologia é um processo moroso
para as pequenas organizações que lhe retira o foco da sua
empresa.

Aumentar a receita

Procura continuamente novas fontes de receita
para ajudar a aumentar os lucros.

Oportunidades perdidas

Está a perder novas oportunidades de envio de publicidade
endereçada, motivadas pelo aumento da procura de
personalização, porque a sua estrutura atual não lhe permite
rentabilizar estas oportunidades.

Outsourcing de impressão
A produção in-house de maquetas de materiais
publicitários, packaging de embalagens e protótipos
é demasiado complexa e dispendiosa, obrigando a
recorrer a fornecedores externos, o que pode originar
custos elevados.

Processos especializados

As impressões em suportes de cores escuras, transparências
ou em cores spot são por norma solicitadas a especialistas de
impressão externos, reduzindo os lucros e aumentado o prazo de
resposta aos clientes.

Manuseamento de suportes

A impressão em suportes pesados pode ser
complexa, o que limita a flexibilidade in-house.

Rentabilidade

Rejeita com frequência potencial receita porque a
impressão de pequenas tiragens não é rentável.
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Impressão de Pequenas Tiragens
Uma porta de entrada para lucros mais elevados
Impulsionado pela necessidade de produzir pequenas
tiragens, conteúdos diversificados e personalizáveis, com
qualidade de impressão superior, este setor do mercado
está a tornar-se mais exigente, sofisticado e competitivo. A
exigência de resultados rápidos a preços mais reduzidos está
a consumir as margens de lucro. Os fornecedores de serviços
de impressão veem-se obrigados a encontrar novas formas de
adicionar valor e aumentar a receita, mas também a otimizar
os fluxos de trabalho para reduzir os custos operacionais.
Nenhuma empresa gosta de recusar trabalho. No entanto,
as novas exigências e necessidades do mercado não deixam
outra opção a muitos fornecedores de serviços de impressão.
Falta-lhes capacidade e, por vezes, o trabalho não é viável
nem rentável.

A OKI oferece aos fornecedores de serviços de impressão
uma porta de entrada para o mundo da impressão digital.
Simultaneamente coloca ao alcance das agências criativas
a oportunidade de imprimir maquetas, testar promoções e
produzir provas rápidas e no local – ou produzir pequenas
tiragens, a pedido e na hora, sem custos adicionais.
Além disso, graças às impressoras de dimensões reduzidas,
de que são exemplo os modelos da gama Pro Series da OKI,
não precisará de um dispositivo de grandes dimensões para
obter o nível ideal de qualidade.

As soluções para Artes Gráficas da OKI são
ideais para pequenas empresas de serviços
de impressão, mas também para:
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•

Grandes empresas de impressão digital

•

Empresas de impressão litográfica comercial

•

Agências de marketing

•

Fornecedores de serviços de direct mail

que pretendem imprimir pequenas tiragens de acordo com
as necessidades

que necessitam de alargar a sua oferta de serviços para
incluir impressão digital, à medida das necessidades, para
pequenas tiragens, provas rápidas ou maquetas

que pretendem produzir campanhas com conteúdos
variáveis e personalizados

que oferecem soluções de impressão de envelopes em
pequenas tiragens

107%

Taxa anual de
crescimento composta
de direct mail na Europa1

1,5 biliões

Queda prevista no
volume de impressão de
documentos tradicionais
em A4, até 20202

1 em cada 5

consumidores estariam
dispostos a pagar mais
20% por um produto
personalizado3
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Soluções para profissionais criativos
Os equipamentos OKI produzem impressões com Cor
de Alta Definição graças à inovadora tecnologia digital
LED, que impulsionou o desenvolvimento da indústria de
artes gráficas ao disponibilizar as primeiras impressoras
digitais LED do mundo com impressão CMYK + cor spot
adicional, branco ou brilho transparente, de acordo com
as necessidades.

Descubra a Pro Series da OKI

Os equipamentos Pro Series da OKI, ideais para impressão
comercial convencional, são baseados em inovações
como o toner branco, a cor néon e a impressão a 5 cores.
Estes equipamentos desafiam os processos tradicionais
e criam novas oportunidades e fontes de receita para
empresas criativas e gráficas que imprimem à medida
das necessidades. Estas impressoras compactas e
económicas são ideais para produções de pequenas
tiragens e utilização em artes gráficas. Além disso,
com um investimento inicial pouco exigente, esta gama
proporciona uma excelente qualidade de impressão, um
tempo de resposta ao mercado mais curto e um custo por
página reduzido.

Rentabilize pequenas tiragens, maquetas e
provas

As soluções para Artes Gráficas da OKI para pequenas
tiragens são ideais para impressão digital de quantidades
reduzidas que pode voltar a imprimir sempre que
necessário. Desde folhetos, brochuras, newsletters e
maquetas de embalagens, a manuais técnicos e relatórios
anuais, a impressão de versões e de materiais de pré e de
pós-produção é económica, o que elimina a necessidade
de produzir grandes volumes e, consequentemente, evita
o desperdício.
Saber como vai ficar uma página ou um produto antes
de imprimir um grande volume final pode representar
poupanças significativas em tempo e dinheiro, garantindo
um resultado de qualidade superior. Os designers e
empresas gráficas podem apresentar aos clientes provas e
maquetas, permitindo revisão e nova impressão imediata,
assegurando tempos de aprovação e aprovação mais
rápidos.
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As soluções para Artes Gráficas da OKI para pequenas
tiragens permitem criar versões impressas personalizadas
baseadas em critérios como localização, idioma e
demografia, oferecendo a possibilidade de testar
promoções e produzir tiragens pré e pós-impressão de
uma forma económica. Os fornecedores de serviços de
impressão podem ainda utilizar os dados dos clientes e a
impressão digital para desenvolver correio personalizado,
assegurando uma estratégia de marketing mais
direcionada, através da impressão de dados variáveis.
Esta opção gera margens mais elevadas por cada página
impressa, podendo resultar num aumento significativo da
receita.

r

As soluções para Artes Gráficas da OKI superam a
concorrência no que respeita à flexibilidade de suportes.
Pode agora imprimir in-house numa vasta gama de
suportes, de papéis de até 360 grs em página única e
até 320 grs em frente e verso – gramagens superiores
às oferecidas por qualquer outra impressora da mesma
classe – em suportes desde A6 a SRA3, e banners até
1,3 m.

Em colaboração com os parceiros do setor, a OKI oferece
uma solução completa para pequenas tiragens de
envelopes, com suporte para correio personalizado. Por
sua vez, a tecnologia digital LED exclusiva da OKI oferece
a capacidade sem precedentes de imprimir a branco ou
brilho transparente em envelopes de cores escuras, o
que significa que já não precisa de rejeitar trabalhos de
campanhas de marketing direto personalizado.
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Impressão de Grande Formato
Cumprir exigências para interiores e exteriores com
uma única impressora
As impressoras de grande formato da OKI proporcionam
imagens extraordinárias para um impacto visual ótimo,
a elevada velocidade. A capacidade de imprimir com
detalhes de qualidade fotográfica, a versatilidade de
suportes e a elevada durabilidade dos resultados abrem
novas possibilidades tanto para aplicações exteriores como
interiores.
Os utilizadores podem, por exemplo, tirar partido
da impressão em têxteis de cores claras e película
retroiluminada (backlit) em floor graphics, materiais para
pontos de venda (PoS) e pontos de apresentação (PoP),
papel de parede, pósteres, imagens para colocação em
vidros em película translúcida ou transparente, banners e
sinalética para hotéis, lojas, centros comerciais e teatros,
reproduções de arte, montras de grandes lojas, montras de
exposição e muitas outras aplicações.

A durabilidade e versatilidade das impressões de grande
formato da OKI abrem portas à exploração do mercado de
aplicações para exterior, desde a criação de autocolantes
apelativos e personalizados para veículos ou edifícios a
banners, sinalética e toldos. Tudo isto pode ser feito sem
ter de mudar de tinta, uma vez que as certificações das
nossas tintas eco solventes SX, de elevado desempenho,
não só as tornam na opção ideal para materiais interiores
de alta qualidade, mas também para aplicações exteriores
altamente resistentes, onde asseguram a estabilidade UV
mais duradoura disponível no mercado digital. A utilização
desta tecnologia para decoração de veículos automóveis
com vinil representa uma importante vantagem competitiva,
uma vez que confere elevada elasticidade, sem as
desvantagens convencionais de branqueamento da imagem
e perda de qualidade.
Para aplicações interiores e exteriores, pode selecionar
entre uma elevada variedade de substratos, incluindo papel
de parede, velo, tela e outros têxteis técnicos, papel de
póster com fundo branco ou azul, papel fotográfico, película
translúcida ou transparente, PVC retroiluminado, PET,
papéis e têxteis para caixas de luz e PVC rígido.

49 mil

milhões
de dólares

dimensão do
mercado global de
impressão para
PoS/sinalética1
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Impressão de Grande Formato
Cores brilhantes e consistentes – resultados mais realistas

Crie novas fontes de receita

As impressoras de grande formato da OKI produzem cores brilhantes e detalhes extraordinários que lhe permitem
tirar partido da procura crescente no mercado de aplicações realistas. As tintas ecológicas da OKI garantem
segurança durante a produção, eliminando a necessidade de um sistema de purificação do ar, permitindo-lhe
utilizar o mesmo dispositivo para a impressão de materiais para aplicações interiores e exteriores.

Elevada qualidade de cor para trabalhos de excelência

A OKI coloca ao seu alcance a produção de trabalhos de prestígio que a concorrência não consegue igualar.
Graças à tinta com mais elevada pigmentação do mercado, as nossas impressoras produzem o "preto mais
denso", que se mantém preto mesmo quando retroiluminado. A tinta foi também concebida de forma a
assegurar uma ampla escala de cores, para abarcar o maior número de tonalidades possível, com pontos
precisos e secagem rápida.
É frequente que, ao produzir revestimentos ou imprimir grandes volumes a altas velocidades, a densidade da
cor aparente desigualdades e a consistência varie em toda a campanha. As impressões realistas da OKI têm
um efeito de profundidade que lhes dá vida – tais como réplicas de pinturas a óleo em tela e revestimentos,
e trabalhos de produção em massa realizados com cores consistentes e precisas. Mesmo em produções
de alta qualidade, as impressoras de grande formato da OKI são fáceis de utilizar sem a necessidade de
conhecimentos específicos em matéria de suportes de impressão ou gestão de cores.

A melhor opção para o ambiente

As tintas e impressoras de grande formato da OKI
têm aprovação da Nordic Swan Ecolabel e certificação
GREENGUARD Gold, o que significa que são ideais para
qualquer tipo de aplicação interior e adequadas para
utilização em escolas e outros contextos empresariais.

Ideal para os requisitos mais exigentes
de aplicações exteriores

A OKI oferece o mais elevado nível de pigmentação
de tinta para assegurar níveis máximos de
durabilidade UV, resistência a riscos, capacidade
elástica e consistência de cores. Adicionalmente,
sendo ecológica, a nossa tinta é adequada tanto
para aplicações exteriores como interiores.
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A fiabilidade de que necessita

Concebidas especificamente para resistir a ambientes exigentes de
produção de grandes volumes, as impressoras de grande formato da OKI
são altamente fiáveis e incluem garantia de peças de dois ou três anos,
sem restrições quanto ao ejetor. A inexistência de custos associados às
cabeças de impressão durante o período de garantia, independentemente
dos volumes de produção, garante uma produção previsível e simples em
operações desafiantes, em permanência.

11

Impressão em papel
de transferência
A forma fácil e económica de aumentar a receita
Uma alternativa económica à impressão direta em tecido
(DTG), com baixos custos de configuração e um rápido
retorno do investimento, a impressão por transferência
é infinitamente mais flexível do que as tecnologias
alternativas, sendo compatível com qualquer tecido, desde
algodões a tecidos sintéticos. Esta tecnologia abre a
porta à personalização de uma vasta gama de produtos e
permite-lhe até imprimir a branco sobre cores.
A impressão em papel de transferência consiste na
impressão de uma imagem de alta resolução num papel
de transferência de qualidade. A imagem no papel de
transferência é aplicada ao produto ou peça de vestuário
final utilizando uma prensa de calor.

70%

Respondentes
que, de
acordo com o
questionário
global da FESPA,
preveem um
aumento da
impressão
personalizada1

FESPA Print Census #SixTrends : 3. The future is customised
Smithers Pira: Thermal Printing Market to Grow to $40.9 Billion by 2019

1
2
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12,9 mil
milhões
de dólares

Valor global estimado de
consumíveis de transferência
térmica até 20192

Cause impacto com cores mais brilhantes em branco e néon
A OKI é especialista neste método de decoração de
produtos e desenvolveu uma base de conhecimentos
sólida a par de uma gama de soluções robusta. Ao longo
dos anos, reunimos uma notável lista de parceiros que
disponibilizam suportes, software e aplicações de outros
fabricantes. Também somos líderes de mercado em
impressão digital de toner branco – o que significa que
imprimir em branco, ou qualquer outra cor, sobre preto
não representa qualquer problema.
Anteriormente, a impressão a branco era uma tarefa
dispendiosa e demorada, frequentemente efetuada
apenas por gráficas de grande dimensão. No entanto,
as impressoras de toner branco da OKI eliminaram esta
última barreira à criatividade. Agora, as empresas gráficas
podem imprimir in-house em qualquer cor, incluindo
branco, numa vasta gama de suportes, de forma simples e
económica.

A OKI disponibiliza ainda uma impressora de cor néon
que incorpora uma funcionalidade exclusiva de utilizar
alternadamente os cartuchos de impressão de preto ou
branco, o que facilita a impressão vívida de documentos,
embalagens e materiais didáticos com cores fluorescentes
e deslumbrantes tanto em fundos escuros como claros.
Além das utilizações mais tradicionais, a impressora
NeonColor da OKI pode também ser utilizada para
criar efeitos tridimensionais sensacionais, bem como
aplicações de sinalética de segurança com toner branco
néon que brilha sob luz UV ou luz negra.
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Impressão de papel de transferência
Ganhe mais dinheiro, rapidamente
Com as impressoras OKI pode imprimir em qualquer material que desperte a sua imaginação e impulsione os seus lucros:
desde velas, sabonetes, cerâmica, plástico, metal, madeira, vidro...

Faça tudo in-house
Com as impressoras económicas da OKI, a impressão in-house em papel de transferência
é simples e pode ser usada em paralelo com os fluxos de trabalho tradicionais de elevado
volume. Com dimensões surpreendentemente reduzidas, estas impressoras asseguram
um ambiente de trabalho limpo e não requerem um stock elevado de materiais, espaços
em branco, tintas e emulsões (como os métodos DTG e de tela) e, como tal, podem ser
facilmente colocadas no espaço disponível nas suas instalações, apresentando-se como
uma boa alternativa de investimento em novo equipamento. Adicionalmente, não são
necessários conhecimentos especializados e os requisitos de formação são mínimos,
para que possa começar a ganhar dinheiro, quase imediatamente.

Consiga trabalhos de pequenas tiragens e rentabilize-os
A procura por embalagens e produtos personalizados está a aumentar, mas estas
produções são demasiado dispendiosas e demoradas. Os baixos custos de configuração
da OKI (sem necessidade de cabinas de pré-tratamento, equipamento de extração de
fumos ou secagem) rentabilizam a impressão de produtos personalizados, o que resulta
em margens de lucro mais sustentáveis. Na realidade, agora todas as pequenas tiragens
são valiosas, incluindo impressões de teste e na hora.

Destaque-se da multidão
As soluções para Artes Gráficas da OKI para papel de transferência proporcionam
várias formas de diferenciar a sua oferta da dos seus concorrentes e de conquistar
novos mercados. Em primeiro lugar, a nossa tecnologia digital LED inovadora permite
imprimir em branco in-house e numa vasta gama de suportes. A OKI também é o
primeiro fabricante a oferecer as cores néon – ideais para sinalética de ponto de
venda (PoS), embalagens e decoração de vestuário que efetivamente se destacam
graças ao seu brilho deslumbrante.

Custos reduzidos para um retorno do investimento mais rápido
Sem pré-tratamentos, manutenção regular ou rotinas de lavagem, e sem necessidade de
produtos de limpeza especializados e dispendiosos. O papel de transferência é simples de
utilizar e produz resultados rápidos, enquanto os toners fornecidos com as impressoras OKI
duram o suficiente para cobrir os custos de configuração e garantir um lucro tangível, antes
de serem necessárias substituições.

Possibilidades de suportes ilimitadas
É necessária uma flexibilidade considerável para imprimir numa vasta gama de
materiais incluindo têxtil, madeira ou cerâmica, com um nível elevado de qualidade e
durabilidade, a um custo viável.
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Portefólio OKI para Impressão em Papel de Transferência

A Pro Series da OKI, que inclui as impressoras Pro NeonColor e White Toner, combina velocidades de
impressão rápidas com soluções económicas para desbloquear o potencial criativo e comercial, permitindo a
produção de pequenas tiragens lucrativas para uma vasta gama de produtos promocionais. Estas impressoras
combinam a impressão digital LED em Cor de Alta Definição com tecnologia de toner branco, proporcionando
um nível de desempenho que, por norma, só é viável recorrendo a equipamentos de produção dispendiosos.
É possível produzir brancos sólidos e profundos numa variedade de suportes coloridos, ou imprimir sobre
outras cores para criar transferências vibrantes para utilizar com fundos escuros.

Soluções para Artes Gráficas da OKI para Papel de Transferência em ação
As soluções para Artes Gráficas da OKI abriram novos horizontes para um especialista em
serviços de impressão. Quando um dos seus clientes solicitou impressões em canecas e capas
de smartphone, a empresa optou pela impressão através de sublimação de cor, mas descobriu
que esta opção tinha limitações.
A solução apresentada pela OKI incluía um equipamento que que oferecia impressão com toner
branco no processo de CMYK, desbloqueando uma vasta gama de possibilidades. "Percebemos
que podíamos imprimir e utilizar em quase tudo", afirmou o proprietário.
Os blusões em couro tornaram-se lendários. Agora, chegam clientes à empresa para imprimir
exemplares de blusões para teste, antes de avançarem para a produção em massa, ou,
por vezes, um único blusão para ser utilizado num programa de televisão ou numa sessão
fotográfica de moda. "Trata-se de usar a sua imaginação. Depois, pode fazer quase tudo",
conclui o proprietário da empresa.

"Qualquer empresa imprime t-shirts,
mas nós fomos mais ambiciosos.
Encontrámos uma forma de fixar a
impressão em couro. Assim, além de
malas e capas de telemóveis, também
imprimimos em blusões de couro."
Especialista em Serviços de
Impressão, Reino Unido.
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OKI – Especialista em Impressão para
Artes Gráficas
A OKI é uma marca global vocacionada para a criação de soluções in-house económicas e profissionais, destinadas a aumentar
a eficiência no mercado de impressão comercial. Como pioneiros em tecnologias inovadoras, desde o digital LED ao jato de tinta
de grande formato, temos um portefólio de soluções premiadas, e oferecemos aos fornecedores de serviços de impressão a
possibilidade de criarem e desenvolverem novas fontes de receita e de otimizarem a produção para reduzir as despesas gerais.

Experiência sem paralelo em inovação em impressão
A OKI é reconhecida pelas suas inovadoras soluções de impressão desenvolvidas com base na revolucionária tecnologia digital
LED. Estas inovações incluem "estreias" mundiais que transportam a impressão para além das cores CMYK e eliminam os limites
convencionais à criatividade; por exemplo, as primeiras impressoras de toner branco, de 5 cores e de cor néon com tecnologia
digital LED.
A OKI adicionou recentemente ao seu portefólio de Artes Gráficas as impressoras de grande formato, incluindo a reconhecida
família ColorPainter. Estes equipamentos são fruto de processos de investigação e desenvolvimento contínuos, que resultaram
na criação de novas tecnologias que permitem aos profissionais de impressão maximizarem a eficiência e a produtividade.
Ao longo deste tempo, a equipa de profissionais de investigação e desenvolvimento altamente especializados que integram
a nossa divisão de impressoras de grande formato desenvolveu novas tecnologias para satisfazer as exigências do mercado
e permitir aos prestadores de serviços de impressão maximizarem a eficiência e a produtividade. A estratégia é desenvolver
sempre impressoras rápidas, precisas, fiáveis e fáceis de utilizar.

Preocupação com o meio ambiente
Como parte integrante do Código de
Conduta Corporativa do Grupo, a OKI
disponibiliza soluções ambientais
responsáveis:
Os produtos OKI são concebidos e
fabricados tendo em conta a redução do impacto
ambiental.
	A OKI utiliza tintas com aprovação Nordic Swan
Ecolabel e com certificação GREENGUARD Gold,
seguras para aplicações interiores e exteriores, para
escolas ou escritórios.
	Reciclar mais produtos e consumíveis é um objetivo
essencial.
	Contribuímos para as nossas comunidades locais.
	O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra
em todos os produtos e embalagens, representa o
nosso total empenho para com a recolha, reciclagem
e processos ambientais.


Alianças e parcerias relevantes da
indústria
A OKI desenvolveu um ecossistema de
parcerias com fornecedores estratégicos
fundamentais que asseguram uma
integração otimizada das diversas soluções no fluxo
de trabalho de artes gráficas. Este ecossistema
visa ajudar os clientes a alargar as suas ofertas de
serviços e tirar partido do seu investimento atual, bem
como resolver desafios de integração, oferecendo
poupanças significativas de tempo e dinheiro e uma
redução dos erros.

Mais de 30 Anos de Inovação
A OKI oferece, há mais de
30 anos, soluções de impressão
baseadas na sua tecnologia digital
LED pioneira que proporciona
impressão em Alta Definição
para a criação de documentos
precisos e impressionantes. Estas inovações são
verdadeiras "estreias" mundiais que transportam
a impressão para além das cores CMYK, eliminado
os limites que se impunham à criatividade e ao
design. Estas inovações incluem as primeiras
impressoras de toner branco, de 5 cores e de cor
néon com tecnologia digital LED. A combinação
entre estes desenvolvimentos pioneiros e a
qualidade de impressão superior da OKI, aliados
à incomparável versatilidade de suportes,
proporcionam aos fornecedores de serviços de
impressão oportunidades inigualáveis de criar
impressões de elevado impacto, ajudando-os
destacar-se entre a multidão.
O portefólio para Artes Gráficas da OKI cresceu
recentemente com a adição de impressoras a jato
de tinta de grande formato, incluindo a família
ColorPainter. Estes dispositivos conseguem
equilibrar os requisitos da indústria de impressão
e de fabrico de sinalética, produzindo designs
extraordinários e altamente resistentes, numa
vasta gama de materiais, para utilização em
interior e exterior.

Para mais informações, visite

www.oki.pt/graphic-solutions
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