Programa de Parceiros Shinrai da OKI:
A chave para o sucesso do seu negócio
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Descubra o Poder do Programa
de Parceiros Shinrai da OKI
A OKI tem uma reputação de marca assente na confiança e
fiabilidade que se reflete no nosso Programa de Parceiros Shinrai.
Na OKI, compreendemos que cada empresa é única e trabalhamos
em estreita colaboração com os nossos parceiros para assegurar a
oferta de soluções centradas nas necessidades do cliente.

Prospere com a OKI
Enquanto empresa exclusivamente B2B, os nossos parceiros são o nosso único canal de vendas.
Desde o início, a equipa da OKI compreende como pode ajudar os clientes de várias indústrias através de uma
abordagem única, centrada em aplicações. Ajudamo-lo a conquistar novos clientes e criar relações comerciais
duradouras, aumentando o valor de cada negócio que fecha e desbloqueando fluxos de receitas recorrentes.

Junte-se ao Programa de Parceiros Shinrai da OKI e colha os benefícios:

Aumente as suas vendas
Os premiados equipamentos e soluções da
OKI, orientados para aplicações, combinados
com suportes e software certificados,
oferecem aos clientes uma solução única,
independentemente do seu setor de atividade.

Gere Receitas Recorrentes
Crie um fluxo de receitas rentável celebrando
contratos com clientes para a venda de
Consumíveis Originais OKI.

Aumente os lucros
Desenvolva um negócio rentável com o
mercado pós-venda de Consumíveis Originais
OKI, acessórios, serviços contratuais e de
garantia - assim como suportes certificados e
uma vasta gama de soluções para impressão
de sinalética in-house.

Atraia Novos Clientes
Expanda a sua base de clientes oferecendo
uma solução completa – do design à
impressão – com o The Design Hub que inclui
modelos, imagens e conteúdos prontos a usar
para poupar tempo e custos com fornecedores
externos

É fácil fazer negócios com a OKI
A nossa visão é simples: queremos mudar a forma como
as empresas percecionam a impressão e as soluções
de impressão, de uma função periférica para uma parte
integrante do seu sucesso.
Com clientes finais nos mais diversos setores, acumulámos
um profundo conhecimento das suas diferentes
necessidades. Através da nossa rede de parceiros
certificados, procuramos responder e satisfazer essas
necessidades com o nosso portfólio de soluções orientadas
para mercados verticais.
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As parcerias Shinrai da OKI desbloqueiam uma variedade
de recursos e ferramentas valiosas:
•	Acesso exclusivo a um portfólio “Pronto a Vender” de soluções
de impressão específicas por setor e um vantajoso sistema de
descontos e bonificações.
•	Uma equipa OKI dedicada para o ajudar a mudar e a fazer
evoluir a forma como os seus clientes percecionam as soluções
de impressão.
•	Acesso exclusivo à PartnerNet da OKI, a plataforma digital
para Parceiros Shinrai através da qual podem aceder
instantaneamente a recursos de vendas e marketing, incluindo
guias de vendas, referências de clientes, ferramentas de TCO
(cálculo de custo de propriedade) e muito mais.
A plataforma de capacitação de vendas da OKI ajuda-o a de•	
senvolver as suas competências consultivas e a proporcionar
valor aos seus clientes, incluindo integração de parceiros,
formação online e o Programa de Demonstração da OKI.

Mantenha-se Ligado
Enquanto Parceiro Shinrai, receberá regularmente newsletters,
convites para webinars e eventos organizados pela OKI oportunidades de networking com especialistas da indústria
gráfica e com outros Parceiros Shinrai.
Para além de recursos de marketing e vendas à medida, terá
acesso a conteúdos premium exclusivos através da PartnerNet
Shinrai da OKI onde encontrará informação sobre produtos e
soluções, notícias da indústria - tudo o que precisa para o seu
negócio.

Impressão com qualidade profissional
para qualquer indústria
O nosso portfólio de dispositivos, soluções e serviços satisfaz os
requisitos de impressão de empresas dos mais variados setores,
proporcionando-lhes a flexibilidade necessária para lidar com
uma grande variedade de aplicações internamente.
Desde a impressão de etiquetas personalizadas e de suportes de transferências até às
soluções de imagiologia médica e de cuidados de saúde centradas no paciente, passando
pela sinalética e materiais promocionais para os retalhistas, as soluções da OKI centradas
nas aplicações podem ajudar inúmeros setores:

Cuidados de saúde
A abordagem da OKI centrada no paciente apoia
hospitais, farmácias, serviços de diagnóstico, de
contabilidade e administrativos na impressão de
uma vasta gama de materiais, desde imagens DICOM,
digitalizações de exames em tamanho real, pulseiras
de admissão de pacientes, etiquetas para soluções
intravenosas, formulários médicos, relatórios,
recibos e brochuras personalizadas.

Educação
O setor da educação é frequentemente confrontado
com duras restrições orçamentais. A OKI fornece
soluções de impressão flexíveis e económicas para
as escolas, permitindo-lhes produzir materiais
didáticos coloridos e atrativos, bem como relatórios
e documentos administrativos. As exclusivas
impressoras a 5 cores da OKI são utilizadas em
cursos superiores de Artes Gráficas, ajudando os
estudantes a expandir as fronteiras da criatividade
e a desenvolver os seus portfólios de trabalhos de
design nas aulas.

Retalho
A OKI apoia os retalhistas na produção de todo o
tipo de materiais promocionais e sinalética de alta
qualidade com até 1,3m de comprimento, na loja e à
medida das necessidades, ajudando-os a melhorar
a satisfação e fidelização dos clientes, a aumentar a
produtividade das suas equipas e a gerar vendas.

Setor Público
As organizações do setor público lidam com um
elevado volume de documentos oficiais, declarações
e documentação legal que devem ser impressos de
forma rápida e fiável com orçamentos limitados. A
OKI ajuda a melhorar a velocidade e a eficiência e
oferece recursos para a proteção e segurança no
tratamento de dados sensíveis.

Hotelaria e Eventos
A OKI ajuda os hotéis e organizadores de eventos
a gerar receitas adicionais através da criação
de materiais personalizados e de sinalética à
medida, desde marcadores de lugares a banners e
autocolantes para chão, numa variedade de formatos
e suportes resistentes que podem ser impressos
internamente quando necessário.

HoReCa

(Hotéis, Restauração, Cafetaria)
Dispor da flexibilidade de produzir, in-house e à
medida, menus à prova de água, individuais de mesa,
giveaways, banners personalizados, marcadores de
lugares, avisos para puxadores de portas e muito
mais, garante às empresas HoReCa uma adaptação
rápida e rentável dos seus materiais gráficos em
ambientes de alta pressão.

Construção
A OKI oferece soluções de impressão ultra-confiáveis
com fácil manutenção pelo utilizador, assegurando
a digitalização, armazenamento, cópia e impressão
de documento de forma simples e a qualquer
momento, incluindo desenhos, plantas, sinalética
de obra e crachás de identificação, informações
do empreiteiro, guias de remessa e certificados de
saúde e segurança.

Concessionários
de Automóveis e Oficinas
A OKI apoia todos os tipos de empresas do setor
automóvel, desde os concessionários que requerem
materiais de marketing de alto impacto, incluindo
banners, posters e brochuras para áreas de
exposição, às oficinas de manutenção e reparação
com necessidades de impressão de relatórios
detalhados, faturas e documentação e inclusive
chapas de matrícula refletoras.

Impressão comercial
A OKI ajuda os fornecedores de serviços de
impressão a acederem a fluxos de receitas adicionais
explorando novas áreas de negócio como a produção
de pequenas tiragens, impressão de suportes de
transferência - alternativa mais rápida à impressão
direta em vestuário (DTG) - bem como toner
branco, brilho localizado, 5 cores e soluções para a
impressão interna de etiquetas.

Serviços Profissionais
& Finanças
Desde contratos de crédito e políticas bancárias
a grandes volumes de comunicações de clientes
e documentos de back office, as soluções da OKI
fornecem o mais alto padrão de segurança com
camadas de rede resilientes que protegem os dados
e racionalizam a captura, o armazenamento, e a
gestão e produção de documentos, poupando tempo
e dinheiro.

Marketing, Publishing
e RP
Com a OKI, as agências podem dar forma à sua
criatividade, produzindo desde provas de cor e
maquetes de embalagens, materiais para eventos,
incluindo sinalética, convites e pulseiras de acesso,
até peças para direct mail, dando vida aos conteúdos
em cores vibrantes e com qualidade profissional.

Torne-se um parceiro Shinrai hoje
Contacte-nos para mais informação:
Tel: 214 704 200
Email: shinrai-portugal@okieurope.com
Para mais informações visite www.oki.pt/shinrai

https://www.linkedin.com/company/oki-systems-portugal-/
https://twitter.com/OKISystemsPT/
https://www.youtube.com/user/OKISystemsPortugal
instagram.com/okieurope
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