
Baixar

Você tem uma empresa de sinalização ou impressão e 
quer expandir seus negócios? Você não tem o 
conhecimento necessário em design estrutural para  
para criar displays de PDV incríveis a partir do zero?
 
A ArtiosCAD Display Store elimina essa preocupação 
oferecendo designs de PDV sofisticados com preços 
acessíveis. Baixe o design escolhido, redimensione-o no 
ArtiosCAD e comece a produção!

CADA PACOTE DE DESIGN INCLUI:

Uma produção de ArtiosCAD 2D redimensionável, pronta para design, que pode ser usada diversas 
vezes por um custo muito menor, se comparado à criação de um projeto a partir do zero.

Um design ArtiosCAD 3D que não contém nenhum ponto de cola e que pode ser usado para 
visualização, controle e avaliação de qualidade.

Uma amostra virtual 3D em PDF totalmente interativa para compartilhar com seus colegas e clientes.

Imagens 3D que incluem snapshots e um relatório de especificações detalhado.

Um vídeo animado em 3D pronto para ser apresentado aos seus clientes, 
para ser publicado em seu website ou para ser usado como instrução 
de montagem do produto final.

Expanda o seu portfólio: ofereça criatividade 
ilimitada aos seus clientes. Seus clientes 
querem que você os inspire, então não os 
desaponte com um portfólio escasso de 
soluções. Mostre que o céu é o limite!

A ArtiosCAD Display Store oferece uma grande variedade de modelos 
de design paramétrico prontos para edição e completamente testados 

em uma ampla biblioteca online de estilos de displays de PDV. 

Esses projetos podem ser baixados e usados com o ArtiosCAD e 
o Studio nas mesas de corte Kongsberg.

esko.com/displays

Você pode começar a produzir displays de PDV 
agora mesmo sem a necessidade de ser um 
especialista em CAD!
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motivos para começar a usar a 
ArtiosCAD Display Store
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Todos os projetos de display são 
redimensionáveis e podem ser usados 
diversas vezes. Você compra o design uma 
vez e pode utilizá-lo para criar uma 
infinidade de variações. 
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Todos os arquivos da ArtiosCAD Display Store são 
otimizados para serem cortados em mesas Kongsberg. 
Maximize o uso e a produtividade do seu investimento em 
uma Kongsberg usando a ArtiosCAD Display Store. Nunca 
foi tão fácil criar displays de PDV.
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Comece a produzir displays 
de PDV incríveis agora mesmo

O que é a ArtiosCAD 
Display Store?

Comece a produção 
agora mesmo!

Ofereça mais aos 
seus clientes

Compre uma vez e 
crie inúmeras 
variações

Designs de displays com tudo 
o que você precisa

Designs otimizados para as 
mesas de corte Kongsberg

Visite a ArtiosCAD Display Store 
e comece agora mesmo.
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