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Entrega Vários produtos
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Ar condicionado

Tecnologia



COMO SOLICITAR SERVIÇO GRÁFICO

Contato
Você entra em contato com a gente, via e-mail, whatsapp,
telefone ou pessoalmente, solicitando seu orçamento.

Criação
Se for necessário, temos a sua disposição
designers para desenvolver seus sonhos e projetos.

Produção
Após aprovado, financeiro liberado, seu pedido
entra na grade de produção.

Acabamento
Após impresso, passa pelas mãos da equipe de acabamento. 
Que podem ser: Corte; Picote; Dobra; Espiral; Embalagem;
Colagem; Adesivação e etc.

Expedição
Você pode escolher por retirar seu material no nosso
balcão ou programamos a entrega para você.

Orçamento ArquivoPagamento Produção Expedição Entrega

Arquivos em PDF chegam 
primeiro na produção

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Banner e Sinalização
Os banners podem ter acabamento em ilhós ou bastão e corda.
Com medidas variadas.

Cartão de Visita
Tamanho padrão 9x5cm. Corte especial ou reto. Cores frente 
e verso. Com laminação fosca ou brilho. Aplicação de verniz 
localizado, trazendo mais elegância e qualidade.

Cardápio e Catálogo
A experiência sensorial em um restaurante deve ser completa. 
E com um cardápio que dá água na boca nos clientes, tem essa
função inicial. Coloque o produto nas mãos do seu cliente.

Folhetos e Folders
Fazemos folhetos e folder em tamanho e quantidade variados.
Com dobra, frente e verso, gramatura de 90 até 300gr.

Livros e Editorias
Publicações periódicas, trabalhos acadêmicos ou testes 
(bonecos) em formato de revista, livro, jornal, entre outros 
modelos.

Material didático
Temos muita experiência na produção de material didático 
como apostila, livro, cartilha, jogos, cartas, atividades,
encadernação capa dura, wire-o, plasificação e etc.

Monografia e TCC
Impressão e Encadernação de Livros de Monografia e de 
TCC de altíssima qualidade. Cores de capa variadas.

Papelaria
Timbrados em geral como: papel timbrado, envelopes, pastas, 
blocos de pedidos e de controle, cartão de visita, etiquetas, 
fichas, comandas e outros.

Totens
Display totens de chão ou de mesa. É como um portal. 
Serve para saudar os visitantes do seu evento.

Plotagem
Imprimimos seus projetos em todos os formatos 
(A0, A1, A2) e em preto & branco ou colorido.

Brindes
Como blocos de notas, mouse pad, calendários, imãs de
geladeira, marcador de página, máscaras, porta copos, régua,
ventarola e etc.

Milhares de clientes 
satisfeitos!

Adesivo 
Adesivos com recorte especial, acabamento eletrônico.
Selos, etiquetas e até adesivos para envelopamento de 
veículo ou de sua vitrine.

PEQUENAS E GRANDES TIRAGENS


