
Soluções de sinalética

Melhore a experiência dos clientes  
com impressão de sinalética eficaz  
e conforme necessário
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A sinalética externa, os expositores e os materiais de POS são 
essenciais para atrair os clientes para a sua loja e ajudá-los a 
navegar pelas suas melhores ofertas, mantendo-os no interior 
da loja durante mais tempo. 

Contudo, o atual setor de retalho nunca foi mais competitivo. 
Atualmente, a sinalética apenas funciona se combinar um 
design apelativo com ofertas relevantes em constante evolução. 

A sinalética de ponto de venda cria uma experiência positiva 
para os clientes e contribui para desenvolver a perceção de uma 
loja com um aspeto apelativo e profissional. 

1 Fonte: www.quora.com

Estudos demonstram que 45%1 dos clientes que entram 
numa loja saem no espaço de dois minutos. Como pode 
criar o máximo de impacto neste curto espaço de tempo?

Dispõe de apenas dois minutos para impressionar 
os clientes

Alta qualidade, alta flexibilidade
Quando se trata de POS e sinalética para ambientes de 
retalho, as impressoras LED e as soluções de software 
OKI proporcionam uma qualidade de impressão superior 
aliada a flexibilidade. 

As nossas soluções permitem-lhe ter os seus materiais 
de marketing prontos em instantes, quando a sua 
empresa mais precisa, e não quando o seu fornecedor 
externo tiver uma vaga para produzir os seus trabalhos!

O mais importante é que pode fazer tudo isto utilizando 
a sua impressora OKI de escritório sem necessidade de 
quaisquer competências de design especializadas. Este 
é o mesmo dispositivo que pode utilizar para imprimir as 
suas faturas, notas de encomenda e dar resposta a outras 
necessidades administrativas.
 

Poupe dinheiro e recursos
O que acontece quando precisa de alguns cartazes ou 
etiquetas de preços? Encomenda uma quantidade fixa 
através de um parceiro externo. Talvez 20, 50, 100... ou 
mais?

Com as impressoras LED a cores OKI pode dizer adeus às 
quantidades de encomenda mínimas. Agora conseguirá 
imprimir qualquer material necessário para a sua loja 
sempre que desejar. Sem desperdício ou problemas de 
armazenamento.

Adicionalmente, ao concluir a configuração dos 
Consumíveis Originais OKI, passa a dispor de uma 
solução de impressão profissional in-house que irá 
durar vários anos. 

45%1
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Com que rapidez consegue transformar um café num gelado?
Com a OKI, a reação a mudanças inesperadas nunca foi mais simples.

A manhã pode ter sido fria, mas de tarde o sol brilha. O 
cartaz que está pendurado na sua montra continua a fazer 
publicidade a uma bebida quente em vez de uma bebida 
refrescante. 

Já passou por isso? 

A sinalética externa ajuda-o a destacar-se numa rua 
principal movimentada e a atrair os clientes para o interior 
da loja, mas só se for relevante. A capacidade de reagir 
rapidamente às alterações e de atualizar a sinalética é 
essencial para chamar a atenção dos clientes.

As impressoras OKI permitem-lhe reimprimir e adaptar 
a sinalética em poucos minutos, mesmo em suportes 
resistentes às condições atmosféricas, criando ofertas 
atualizadas que geram movimento na sua loja.

Quando o A4 não é suficiente 

As impressoras OKI da série C800 permitem imprimir cartazes e 

banners A3 de alta qualidade a cores até 1,3 m de comprimento para 

aplicações no exterior
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"Basta seguir o sinal!" 
Oriente os clientes para o sítio 
certo com sinalética impressa 
com equipamentos OKI.

Estudos de mercado sugerem que os clientes passam 
mais tempo em lojas onde se podem orientar com 
facilidade. A sinalética no interior das lojas ajuda a 
oferecer uma experiência positiva aos clientes que se 
traduz num valor de transação superior.

Cartazes
Desde imagens tentadoras com 
paisagens de férias e praia, a pão 
fresco, a sinalética visual pode ter 
um enorme impacto nas vendas ao 
melhorar a aparência da sua marca 
e dos seus produtos.

Totems 
Os totems são bastante eficazes na 
comunicação de novas ofertas e na orientação 
dos clientes para o sítio certo. Pode obter 
os seus próprios totems da OKI e imprimir 
banners de até 1,3 m em três passos simples.

Folhetos promocionais
Os folhetos e os vouchers podem aumentar as vendas ao 
encorajar a compra por impulso. As ofertas de tempo limitado 
ajudam a gerar vendas adicionais e a movimentar produtos que 
necessita de vender rapidamente.

Dê vida à sua loja

As impressoras da série C800 foram concebidas 

para produzir banners a cores de alta definição 

in-house
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Os banners, os autocolantes para chão e as divisórias para 
as prateleiras desempenham um papel crucial na orientação 
dos clientes pelo interior de uma loja. Ao mesmo tempo, 
promovem novas gamas de produtos, ofertas e promoções.

Os elementos de sinalética modernos e vibrantes também 
conferem um aspeto elegante, contemporâneo e atualizado 

à sua loja, tornando-a mais apelativa para os clientes e 
encorajando-os a regressar.

Atualizar a disposição da sua loja e mudar os expositores 
promocionais pode ser fácil e rápido com a solução de 
impressão certa, uma vez que a sinalética e os banners 
promocionais podem ser impressos conforme necessário.

Adesivos no chão
Os adesivos e indicadores no chão orientam os clientes 
pela sua loja assegurando, em simultâneo, que reparam 
nos expositores promocionais, nas ofertas e nos artigos 
complementares ao longo do caminho.

Banners 
Os banners são extremamente úteis uma vez 
que ajudam a chamar a atenção dos clientes 
à distância. No caso das grandes lojas, pode 
combinar vários banners suspensos para criar 
sinalética marcante de grandes dimensões.
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Quanto custa?
Nunca mais se esqueça de 
colocar os preços nas prateleiras 
com as impressoras OKI.

Grande parte das decisões de compra são feitas junto 
às prateleiras. É por isso que o seu aspeto, a clareza e a 
disponibilidade das informações se tornam extremamente 
importantes.

Com as impressoras e o software OKI pode armazenar 
facilmente os designs das etiquetas de preços e imprimi-las 
conforme necessário para substituir materiais em falta ou 

Faixas para prateleiras
As faixas para prateleiras ajudam os clientes a identificar visualmente 
os produtos disponíveis ou as novidades na sua loja, dando-lhes a 
informação de que precisam para realizar uma compra e aumentar as 
vendas.

Etiquetas de produtos
Os clientes raramente compram um produto 
sem saber o preço, pelo que as etiquetas de 
produtos em falta, danificadas ou perdidas 
podem ter um impacto significativo nas 
vendas. Mantenha os clientes informados com 
etiquetas precisas e cuidadas.

PROMOÇÃO

xx,xx € xx,xx € xx,xx €
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atualizar rapidamente o preço nas prateleiras. As etiquetas 
de preços coloridas também servem de lembrete sobre 
ofertas promocionais.

As secções de frio das mercearias, com frigoríficos e 
congeladores, apresentam um conjunto diferente de 
desafios. Os materiais de POS têm de ser resistentes à 

água e à humidade. As impressoras OKI e os Consumíveis 
Originais OKI podem ser utilizados para imprimir numa 
grande variedade de suportes, incluindo papel à prova de 
água, facilitando a sua comunicação diária.

Deixe as prateleiras vender por si

Com a série C800, pode utilizar todos os suportes 

populares para imprimir materiais de POS apelativos 

conforme necessário.

Wobblers 
Os wobblers ou etiquetas suspensas são uma 
excelente forma de chamar a atenção dos clientes à 
distância, uma vez que comunicam as promoções e 
ofertas e reforçam as vendas cruzadas.

50% DE 
DESCONTO

PROMOÇÃO  PROMOÇÃO  PROMOÇÃO  PROMOÇÃO  PROMOÇÃO  PROMOÇÃO  PROMOÇÃO  PROMOÇÃO

PROMOÇÃO

xx,xx € xx,xx €
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A4

 
Combine qualidade de impressão superior in-house com 
resultados profissionais graças às impressoras OKI. Equipadas 
com a premiada tecnologia LED, as impressoras OKI são muito 
mais compactas em comparação com os dispositivos a laser. 

A combinação entre o tamanho compacto e a elevada 
qualidade de impressão torna-as a solução ideal para 
ambientes de retalho movimentados.

As impressoras OKI podem processar uma grande variedade 
de papéis com uma ampla gama de gramagens.

Impressoras a 
cores A4

Impressoras a  
cores A3

Multifunções A4 e A3

C542dnC332dn/C332dnw C612n/dn C712n/dn C532dn 
Descrição Impressora a cores A4 Impressora a cores A4 Impressora a cores A4 Impressora a cores A4 Impressora a cores A4

Número de 
utilizadores 1 a 5 1 a 20 1 a 20 1 a 20 1 a 20

Velocidade de 
impressão 26 ppm a cores/30 ppm mono 30 ppm a cores/mono 34 ppm a cores/36 ppm mono 34 ppm a cores/36 ppm mono 30 ppm a cores/mono

Resolução de 
impressão

1200 x 600 dpi, 
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 1200 dpi,  
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 600 dpi, 
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 600 dpi, 
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 1200 dpi,  
tecnologia ProQ Multi-Level

Tempo para a 
primeira impressão

9 segundos a cores,  
8,5 segundos mono 7,5 segundos a cores/mono 9 segundos a cores,  

8 segundos mono
9 segundos a cores,

8 segundos mono 7,5 segundos a cores/mono

Conetividade Gigabit Ethernet, 
USB 2.0

Gigabit Ethernet,   
USB 2.0, anfitrião USB x 1 (parte 

dianteira), anfitrião USB x 1 (ligação  
de leitor de cartão IC)

Gigabit Ethernet, 
USB 2.0

Gigabit Ethernet, 
USB 2.0

Gigabit Ethernet, USB 2.0, anfitrião 
USB x 1 (parte dianteira), anfitrião 

USB x 1 (ligação de leitor de cartão IC)

A4A4A4

 
Descrição Impressora a cores A3 Impressora a cores A3 Impressora a cores A3

Número de utilizadores 1 a 20 1 a 30 1 a 30

Velocidade de 
impressão

A4: 26 ppm a cores/mono  
A3: 14 ppm a cores/mono

A4: 36 ppm a cores/mono  
A3: 20 ppm a cores/mono

A4: 36 ppm a cores/mono  
A3: 20 ppm a cores/mono

Resolução de 
impressão

1200 x 600 dpi,
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 600 dpi,
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 1200 dpi,  
tecnologia ProQ Multi-Level

Tempo para a primeira 
impressão

8,5 segundos a cores,
8,5 segundos mono

6,3 segundos a cores,
6,3 segundos mono

6,3 segundos a cores,
6,3 segundos mono

Conetividade
Gigabit Ethernet,

USB 2.0,  
anfitrião USB 2.0

Gigabit Ethernet,
USB 2.0,  

anfitrião USB 2.0

Gigabit Ethernet,
USB 2.0,  

anfitrião USB 2.0

C844dnwC834nw/dnwC824n/dn

A3A3A3

Impressão, cópia, digitalização e fax Impressão, cópia, digitalização e fax

MFP A3 a cores MFP A3 a cores

1 a 25 1 a mais de 30

A4: 23 ppm a cores/mono 
A3: 13 ppm a cores/mono

A4: 35 ppm a cores/mono 
A3: 20 ppm a cores/mono

1200 x 600 dpi,
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 600 dpi,
tecnologia ProQ Multi-Level

Gigabit Ethernet, 
USB 2.0,

2 x anfitrião USB 2.0

Gigabit Ethernet, 
USB 2.0,

2 x anfitrião USB 2.0

MC853dn/dnct/dnv MC873dn/dnct/dnv

A3

Funcionalidade Impressão, cópia, digitalização e fax Impressão, cópia, digitalização e fax

Descrição MFP A4 a cores de secretária MFP A4 a cores de secretária

Número de 
utilizadores 1 a 10 1 a 20+

Velocidade de 
impressão

26 ppm a cores/ 
30 ppm mono 30 ppm a cores/mono

Resolução de 
impressão

1200 x 600 dpi,
tecnologia ProQ Multi-Level

1200 x 1200 dpi,
tecnologia ProQ Multi-Level

Conetividade
Gigabit Ethernet, 

USB 2.0,
anfitrião USB 2.0

Gigabit Ethernet, USB 2.0, 
anfitrião USB x 1 (parte dianteira),  

anfitrião USB x 1 (ligação de leitor de cartão IC)

A3

MC363dn/MC363dnw MC573dn

A4

A4 A4

Gama de impressoras a cores OKI
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Consumíveis Originais OKI
5 motivos pelos quais os Consumíveis Originais OKI garantem uma excelente relação qualidade/preço.

Com a gama de equipamentos LED a cores da OKI para escritórios, nunca será mais 
caro imprimir páginas mono num dispositivo OKI a cores do que numa impressora 
mono convencional. Desta forma pode continuar a imprimir os seus documentos 
diários a preto e branco e beneficiar da disponibilidade da cor sempre que quiser 
destacar-se. Acreditamos que todas as empresas merecem excelente qualidade gráfica, 
impressão fiável e uma capacidade de suportes flexível.

01. Alta qualidade a cores, baixo preço em mono

AP
ÓS O REGISTO DO PRODUTO

www.oki.pt/garantia

ANOS
DE GARANTIA

Para lhe proporcionar total tranquilidade, o hardware OKI inclui uma garantia de 
três anos de origem se registar o equipamento nos 30 dias após a data de compra, 
e desde que continue a usar Consumíveis Originais OKI.

03. Garantia

A OKI usa métodos de teste com aprovação ISO para determinar com precisão 
o rendimento declarado dos nossos toners originais. Isso significa que obtém 
sempre o número de páginas prometido. Para saber como o rendimento 
de páginas e as informações sobre as normas ISO podem ajudá-lo e à sua 
empresa, transfira o guia ISO.

05. Rendimentos do toner garantidos

Garantir a qualidade de todas as impressões. Os produtos de outros fabricantes 
não são concebidos especificamente para os dispositivos OKI, pelo que não 
podem garantir a excelente qualidade de impressão, o baixo custo e a fiabilidade 
que desfruta com os Consumíveis Originais OKI.

02. Sempre a melhor qualidade

Estamos empenhados em oferecer à sua empresa soluções de impressão 
de elevada qualidade, mas também levamos a sério o compromisso e 
respeito pelo ambiente.

04. Reciclagem de consumíveis



10

Como imprimir banners em 3 passos simples 

Para obter mais informações 
sobre a impressão de banners, 
aceda ao Youtube e procure 
"OKI Data DIY"

Coloque o papel no tabuleiro 
multifunções

Selecione "Propriedades" e, em 
seguida, "Tabuleiro multifunções"

Selecione "Avançado", "Formato de papel", 
"Personalizado" e especifique o formato

1

2

3
IMPRIMA

Disponível para transferência gratuita, o Template Manager da OKI possibilita a criação e impressão  
in-house de banners de grande formato com até 1320 mm de comprimento. O Template Manager também 
suporta muitos outros tipos de materiais promocionais, incluindo brochuras, cartazes e folhetos. 

Para saber mais, aceda a www.oki.pt/templatemanager

http://www.oki.pt/templatemanager
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Código de 
encomenda Capacidade
45015702 10 folhas de 80 grs

Tabuleiro para banners

Para tornar a impressão de banners ainda mais fácil disponibilizamos este acessório opcional, 
compatível com as impressoras da Série C800 e MFPs da Série MC800, que lhe permite imprimir 
vários banners de uma só vez.

Código de 
encomenda Formato
09006046 A3 – L: 30 cm x A: 120 cm
09006043 A4 – L: 21 cm x A: 90 cm

Código de 
encomenda Formato
09006049 L: 30 cm x A: 90 cm
09006050 L: 30 cm x A: 120 cm
09006051 L: 30 cm x A: 141 cm
09006052 L: 30 cm x A: 162 cm

Totem vertical A4/A3 de plástico para banners

A solução mais económica, extremamente  
fácil de montar. Disponível em versões  
A3 e A4.

Totem A3 para pendurar no teto

Uma ótima opção para grandes lojas de retalho e 
supermercados. Disponível em 4 alturas diferentes.

Código de 
encomenda Formato
09006044 L: 30 cm x A: 90 cm
09006045 L: 30 cm x A: 120 cm
09006047 L: 30 cm x A: 141 cm
09006048 L: 30 cm x A: 162 cm

Código de 
encomenda Formato
09006053 L: 30 cm x A: 90 cm
09006054 L: 30 cm x A: 120 cm
09006055 L: 30 cm x A: 141 cm
09006056 L: 30 cm x A: 162 cm

Totem vertical A3 de metal para banners

Uma opção mais duradoura que permite a instalação em 
espaços exteriores. Disponível em 4 alturas diferentes.

Totem A3 em metal para montagem na parede

O suporte perfeito para melhorar a aparência da sua loja.

Código de 
encomenda Formato
09004450 L: 21,5 cm x A: 120 cm
09004651 L: 21 cm x A: 90 cm

Código de 
encomenda Formato
09004618 L: 29,7 cm x A: 90 cm
09004581 L: 29,7 cm x A: 120 cm

Papel de banner A4

40 folhas por embalagem. Disponível em 
2 comprimentos diferentes:

Papel de banner A3

40 folhas por embalagem. Disponível em 
2 comprimentos diferentes:

Banners para o interior das lojas
A OKI oferece-lhe uma gama completa para dar resposta às suas necessidades de impressão de banners. Não só fornecemos 
impressoras OKI, como também oferecemos uma ampla gama de totems e papel necessários para imprimir e colocar em 
exposição, assim como o software para o ajudar a criar os seus próprios banners.

Código de 
encomenda Formato
09004452 L: 32,8 cm x A: 120 cm

Papel A3+

40 folhas por embalagem. Disponível em  
2 comprimentos diferentes:

SODA
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Cor de alta definição

A cor de alta definição da OKI é o conjunto 

exclusivo de hardware e software da OKI que 

define as tendências de mercado. Em conjunto, 

estes componentes proporcionam impressão a cores 

inigualável – de forma simples, inteligente e perfeita.

Fomos os pioneiros na tecnologia de trajetória plana de 

papel de uma única passagem para lhe proporcionarmos 

impressões a cores rápidas e económicas. No que diz 

respeito aos consumíveis, criámos um toner microfino de alta 

definição especial para garantir documentos impressos com 

a máxima qualidade. 

Fomos pioneiros da tecnologia de impressão digital LED: as 

nossas cabeças de impressão LED de alta definição não têm 

peças móveis e proporcionam imagens nítidas.

A combinação da gama de suportes e soluções de software 

que oferecemos permite-lhe ter muito mais controlo sobre o 

que pretende imprimir e quando pretende imprimir, sem ter 

de sair do escritório.

Especialistas em Impressão Profissional

A OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções de impressão in-house económicas e profissionais, 

concebidas para aumentar a eficácia das empresas e dos seus fluxos de trabalho, hoje e no futuro. Como pioneiros de tecnologias 

de impressão inovadoras, do LED digital à cor de alta definição, temos um portefólio de impressoras e MFPs a cores e mono A3 e 

A4 galardoados para grupos de trabalho e empresas de todas as dimensões. Juntamente com as nossas soluções, as empresas 

conseguem obter comunicações impressas focadas, brilhantes e de elevada qualidade e flexibilidade nos orçamentos.

O portefólio da OKI também inclui sistemas de impressão de grande formato com engenharia de precisão que garantem 

produtividade e qualidade de imagem líder da indústria, especificamente para os mercados da sinalização, gráficos, CAD e SIG. 

Adicionalmente, as impressoras de ponto de venda (POS) e matriciais completam a nossa gama de soluções de impressão.

Preocupação com o meio ambiente

A OKI está empenhada no seu papel como 

parceiro responsável relativamente a todas 

as partes interessadas: acionistas, parceiros de negócios, 

utilizadores finais, comunidades locais e funcionários.

Enquanto parte integrante da conduta corporativa do 

Grupo, a OKI revê continuamente os seus esforços para 

oferecer soluções ambientais aos seus clientes:

■  Os produtos da OKI são concebidos e fabricados 

mantendo a redução do impacto ambiental em mente.

■  Aumentar o número de produtos de hardware e 

consumíveis reciclados é um dos nossos objetivos 

estratégicos.

■  Sentimo-nos responsáveis pela condução dos 

nossos negócios de forma ambientalmente segura, 

contribuindo para a conservação e atividades no seio 

das nossas comunidades locais.

O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra em 

todos os produtos e embalagens, representa o nosso total 

empenho para com a recolha, reciclagem e processos 

ambientais.
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Para obter mais informações sobre as soluções de sinalética OKI, aceda a:
www.oki.pt/retail

http://WWW.OKI.COM/PT
http://www.oki.pt/retail

