
Agregue valor para a impressão 
em grande formato
Como aumentar os seus lucros com a impressora UV plana?
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 | Como aumentar os seus lucros 
com a impressora UV plana?
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 | Vamos ver os números

Tinta Material Equipamento Trabalho

7% 69% 11% 13%

Esse documento o ajudará a encontrar a fór-
mula do sucesso. Veja abaixo a média dos 
custos de impressão do setor.

Se você não consegue reduzir os seus custos, 
está na hora de olhar para um horizonte 
diferente. Que tal produzir impressões com 
maior valor agregado? 

Divisão dos custos de impressão
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Quanto mais perto do ponto da transação, maior o valor da impressão 

 | A jornada das compras

Offset 
tradicional

Sinalização 
outdoor

Sinalização
indoor

Displays Pacotes COMPRA
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 | Quais são as tendências?

Sinalização digital

 11% 34% 9%

Anúncios em rádio

 9% 38% 15%

Anúncios em TV

 15% 33% 14%

Anúncios impressos

 15% 40% 9%

Eventos de varejo

 39% 34% 7%

Marketing na Internet

 59% 23% 2%

Design de embalagens

 61% 26% 4%

Displays POP

 54% 34% 8%

Intenção de investimento por tática 
(In-Store Marketing Institute)

Aumento de 
investimentos =  
criação de 
oportunidades

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Mais ênfase Menos ênfase   Nenhuma alteração
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2D retangular

Nos locais em que o corte 2D está consolidado no mercado, os diferentes formatos e o 3D são muito valorizados.

 | O valor do formato

Sem vantagem 
competitiva

Contorno em 2D

20% de vantagem 
competitiva

43% de vantagem 
competitiva

Recipiente em 3D

0%

100%

150%

Baseado em pesquisas com clientes 
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Se você olhar para o valor do grau de produção, verá que a oferta de pequenas tiragens é muito atrativa para expandir os seus resultados. 

 | O valor do grau de produção

30 cópias

54% de vantagem 
competitiva

200 cópias

20% de vantagem 
competitiva

Mais de 500 cópias

Sem vantagem 
competitiva

0%

100%

200%

Baseado em pesquisas com clientes
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Evolução do tempo de produção em dias entre 1997 e 2016.

A média do tempo de produção diminuiu significativamente nos últimos 20 anos para 1 a 2 dias.

 | O valor da velocidade

Baseado em pesquisas com clientes
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Se você consegue criar o design ou o display da embalagem, você também consegue aumentar a sua vantagem competitiva em até 30 vezes

Baseado em pesquisas com clientes

 | O valor do design

Obtenha uma vantagem 
competitiva de 30%!
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Produção de 
pequenas tiragens

Menos de 500 cópias

Produção 
sob demanda
Menos de 36 horas

Nós analisamos o valor do formato, grau de produção, velocidade e design.

Quando você consegue juntar esses 4 elementos, descobre a fórmula do sucesso de uma empresa de impressão de grandes formatos: 
produção sob demanda e pequenas tiragens, especialmente em 3D. 

 | Fórmula de sucesso: 4 elementos chave

Dimensionamento
Sinalizações com contornos 2D 

Pacotes 3D 
Displays 3D

Design
Equipe interna ou terceirizada



Como a Esko pode 
te ajudar?
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Agora, sabemos que você pode garantir suas 
margens produzindo pequenas tiragens sob 
demanda, preferencialmente em peças 3D 
(assim como os displays).

A Esko ajuda as empresas com soluções que:

 • facilitam o design, em 2D e 3D 
 • otimizam o fluxo de trabalho desde a 

impressão até o corte
 • reduzem o desperdício em toda a 

empresa
 • integram as mesas de corte líderes 

do setor com o software de controle 
inteligente

 
Nunca foi tão fácil controlar a sua produção, 
desde o design até a entrega.

 | A Esko agrega valor à  
impressão de grande formato
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Benefícios: 

 • Produção de pequenas tiragens

 • Rápida configuração – não é necessário esperar pela 
produção da faca

 • Resultado e velocidade extraordinários

 • Processamento de uma ampla gama de materiais

 • Nesting de imagens para redução de desperdício

Design gráfico
Verifique se todos os arquivos 
de entrada estão prontos para 
impressão utilizando um software 
intuitivo.

 | Produção de contornos 2D: Como funciona?

Impressão 
Envie trabalhos aninhados perfei-
tamente à impressora de grandes 
formatos ou ao provador.

Acabamento
As mesas Kongsberg são as soluções 
de corte mais versáteis do mercado, 
desenvolvidas para entregar uma 
qualidade perfeita em diversos tipos 
de materiais.
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Benefícios:  

 • Produção de pequenas tiragens

 • Rápida configuração – não é necessário esperar pela 
produção da faca

 • Resultado e velocidade surpreendentes

 • Processamento de uma ampla gama de materiais

 • Nesting de imagens para reduzir desperdício

 • Design estrutural para displays ou embalagens 3D

Design estrutural
O ArtiosCAD é o editor CAD líder 
mundial em displays POP.

 | Produção de displays ou embalagens 3D: 
Como funciona?

Design gráfico
O Studio facilita a adição de grá-
ficos a arquivos CAD no Adobe 
Illustrator!

Impressão 
Envio de PDFs otimizados à impres-
sora de grandes formatos.

Acabamento
As mesas de corte Kongsberg são 
desenvolvidas para entregar uma 
qualidade excelente, até mesmo 
em materiais POP mais complexos.
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A criação de displays POP nem sempre é 
uma tarefa fácil. Porém, com a ArtiosCAD 
Display Store, todo mundo consegue criar 
excelentes designs de displays. 

Na ArtiosCAD Display Store, você encontrará 
centenas de designs POP de display, redi-
mensionáveis e prontos para produção. Ela 
é a maior biblioteca do mercado, e continua 
crescendo.

 • É a maior biblioteca de displays POP 
prontos para produção

 • Redimensionável para uma infinidade de 
variações

 • Todos os downloads incluem 2D, 3D, 
relatórios e vídeos

 
www.esko.com/lp/artioscaddisplays

 | Nunca foi tão fácil criar design de displays POP
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Kongsberg X  
Produção de sinalização
A mesa de corte Kongsberg X que oferece 
versatilidade sem limites para produção de 
sinalizações.

Kongsberg X Designer
A Kongsberg X para produção de amostras 
profissionais

Com a Kongsberg X, você pode investir nas ferramentas que precisa hoje com a confiança de que poderá fazer upgrades com facilidade, de 
acordo com o crescimento de seus negócios. Você pode adicionar novas ferramentas a novos materiais e novas aplicações ou aumentar a 
capacidade para aumentar seu volume de produção e entrar em novos segmentos de mercado.

 | Séries Kongsberg X para uma 
versatilidade sem precedentes

Kongsberg X  
Produção de embalagens
A mesa de corte Kongsberg X com uma 
ampla versatilidade para a produção de 
embalagens e displays POP.



 | 17

Kongsberg C  
Produção de sinalização 
Produção de sinalização 24 horas por dia, 
7 dias por semana

Kongsberg C  
Produção de embalagens
Produtividade ilimitada para produção de 
corrugados

A Kongsberg C foi projetada para ter desempenho excelente, ampliando os limites da produção de pequenas tiragens.

A Kongsberg C oferece velocidade de 100 m/min – 66 ips e aceleração de até 1,5 G, com deslocamento preciso e rápido da ferramenta, 
possibilitando a produção de pequenas tiragens de alta qualidade, mesmo com prazos de entrega mais curtos.

 | Séries Kongsberg C para o 
verdadeiro poder da produção
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Melhor estimativa para 
proteção das margens 
O fluxo de trabalho gera trabalhos prontos 
para impressão e calcula o tempo e o custo. 
Os operadores têm uma visão geral com-
pleta de todos os trabalhos em execução e 
na fila. Dessa forma, eles conseguem prio-
rizar as filas das mesas, priorizar trabalhos 
urgentes e balancear as cargas de trabalho 
entre as mesas.

A solução Kongsberg é muito mais do que 
uma mesa de corte digital padrão do setor.

Para otimizar o desempenho geral, adicio-
namos recursos inteligentes às mesas e eli-
minamos – ou automatizamos – as etapas 
do fluxo de trabalho.

Rápida configuração
A configuração da mesa está mais rápida 
do que nunca. Todas as configurações são 
armazenadas em um sistema inteligente 
com recursos compartilhados. A troca de 
ferramentas e a substituição de lâminas 
entre os trabalhos está muito mais automa-
tizada e muito menos complexa.

Carregamento de 
folhas automático
Diversas opções para carregamento e empi-
lhamento automático de folhas permitem 
uma ampla gama de configurações, mesmo 
em operações de corte digital sem inter-
venção do operador.

 | Aumento do rendimento
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Deseja mais informações? Acesse o site www.esko.com/products/kongsberg-cutting-tables ou envie um e-mail para 
info.la@esko.com.

 | Quer saber mais?

www.esko.com


