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Print and Digital Signage

Entendemos que a sinalização de varejo é um grande trabalho. 

Afinal, todos os itens de todas as lojas da empresa precisam 

de sinalização. Sem mencionar que você está lançando novas 

promoções e mudanças de preço podem ocorrer toda semana. 

Mas, embora o tamanho e o escopo da sinalização possam ser 

generalizados, o trabalho não precisa ser monumental.

A solução Print and Digital Signage da Lexmark lida com todos 

os aspectos do processo de sinalização - desde o projeto e 

a distribuição até o gerenciamento e a medição - para que 

você não precise fazê-lo. Publique sinalização na borda 

de prateleira, etiquetas, tags, placas digitais, etiquetas de 

prateleira eletrônica (ESLs) e muito mais, tudo a partir de uma 

única plataforma para economizar tempo e dinheiro. E não 

sacrifique a qualidade; aumente as vendas com sinalização 

precisa e de ótima aparência que ajudam você a se comunicar 

com os compradores ... porque os anúncios são vendidos, mas 

os grandes cartazes vendem mais.

Uma plataforma, uma solução completa

Alguns letreiros de prateleira são impressos com mais 

eficiência em uma instalação central e depois enviados para as 

lojas, enquanto outros são melhores para a produção na loja. 

Você não deveria ter que escolher entre os dois. Nossa solução 

oferece uma abordagem simples para ambos.

Nossa solução de sinalização engloba nossa tecnologia de 

hardware e software líder do setor para criar um sistema 

coletivo e coeso que simplifica a implementação em toda a sua 

empresa. Entregue sinalização precisa e atraente em qualquer 

lugar - desde impressoras a laser em suas lojas até impressoras 

digitais de alta velocidade em uma loja de impressão a 

impressoras portáteis no corredor da loja. Você decide como, 

quando e onde produzir seus sinais e, independentemente do 

método, eles sempre terão a mesma aparência.

Sinta-se confiante em relação à consistência

Garanta a consistência na produção em alta velocidade, na 

impressão na loja e no merchandising de prateleira. Se os 

sinais forem impressos em uma impressora a laser, em um 

dispositivo portátil ou em uma instalação de impressão 

central, todas as saídas serão exibidas corretamente. Opte 

por publicar sinais digitais e ESLs também - tudo a partir do 

mesmo sistema.

Aumente as vendas com uma sinalização 
mais atraente

Aproveite o ponto de decisão - aquele momento em que 

seus clientes estão em seus corredores, considerando seus 

produtos - por meio de sinais de prateleira ricos e atraentes. 

Com 82% dos consumidores tomando decisões de compra 

depois de entrarem na loja , ajudamos você a se comunicar de 

forma eficiente com seus compradores para transformá-los 

em compradores.1

Reduza custos com um sistema eficiente

Agilize todas as etapas do processo de assinatura. As lojas 

imprimem tudo o que precisam e nada do que não precisam, 

em cores e em ordem de execução otimizada - reduzindo custos 

eliminando o desperdício e reduzindo o trabalho necessário 

para pendurar e trocar sinais.

“Você sabe que está fazendo algo certo 
quando os concorrentes entram em 
seus sinais”.
Coordenador e gerente de precificação

Mercearia norte-americana
1Fonte: Estudo de engajamento de massa em massa do POPAI de 2014
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Publicar em todos os lugares: Impressão e digital

Vá além da impressão e publique sua mensagem em sinais 

digitais e ESLs. Use a mais recente tecnologia de sinalização e 

atualize o conteúdo do sinal em tempo real para economizar 

em papel e gerar o ROI imediatamente. Não há desperdício 

de material e a precisão é imbatível. Além disso, todas as 

suas sinalizações - impressos e digitais - mantêm a mesma 

aparência em toda a sua empresa. Modelos de sinalização 

escalam e formatam para se adaptarem à saída digital, para 

que eles pareçam tão bons quanto os impressos.

Obtenha tudo: conteúdo de qualquer lugar

Com nossa solução, sua sinalização e rótulos podem 

exibir conteúdo de praticamente qualquer sistema. Inclua 

informações de preço e de merchandising e informações sobre 

produtos, como recursos, ingredientes e valor nutricional de 

um serviço fornecido pelo fabricante. Use o conteúdo de loja 

localizado para determinar o tamanho da sinalização ou as 

reduções de preço e até mesmo fornecer conteúdo aprimorado, 

como recomendações e avaliações do seu website.

Opções de implantação personalizadas para 
atender às suas necessidades

Com opções de implementação on-premise e na nuvem, os 

varejistas têm mais controle e poder, para implantação e 

resultados mais rápidos e mais personalizados. As instalações 

no local permitem que os departamentos de TI tradicionais 

integrem a solução de publicação a qualquer sistema central 

de negócios para dar às lojas uma vantagem importante em 

relação à concorrência. Ao optar por imprimir a sinalização 

na loja, todos os dados ficam atrás do firewall, o que dá aos 

varejistas poder absoluto sobre segurança e privacidade.

Nossa opção de implantação na nuvem fornece impressão 

de sinal e etiqueta sob demanda para lojas por meio de um 

navegador da web. Todos os aspectos de infraestrutura, 

suporte a aplicativos e manutenção são tratados por 

especialistas da Lexmark. Como resultado, os varejistas podem 

imprimir a sinalização com menos treinamento, menos atenção 

do departamento de TI e menos tempo para obter sinais na 

borda da prateleira.

Solução de Impressão e Sinalização Digital

Impressoras na loja e 
nos corredores
Imprima na loja 

em qualquer tipo 
de impressora

Sinais digitais e ESLs 
(Electronic Shelf Label)
Publique sinais digitais e 

ESLs (Electronic Shelf Label)

Central de impressão
Imprima em uma 

impressora de alta 
velocidade

Imprima sinalização 
de substituição 
sob demanda

As lojas receberão 
caixas pré-ordenadas 

de placas prontas para 
serem penduradas


