
Soluções de software e de codificação 

Codificação para programas 
promocionais e de fidelidade

Crie e gerencie códigos 
exclusivos para programas 
promocionais e de 
fidelidade



Ative as suas promoções e o  
comprometimento do  
cliente

As soluções de codificação promocionais permitem que os fabricantes 
se conectem diretamente com os consumidores com a aplicação de 
códigos variáveis inteligentes em seus produtos. Com identificadores 
de produto incorporados, informações de produtos ou canal, o código 
atribuído torna-se uma comprovação digital exclusiva. As impressoras 
da Videojet também podem aceitar códigos gerados externamente em 
vários métodos e fornecer dados de geração de relatórios de produção 
específicos, se necessário. As informações de impressão digital em cada 
produto permitem uma conexão com o usuário final e proporciona a 
capacidade de obter mais precisão em seus esforços de marketing.

Ao vincular dados demográficos valiosos para compras 
específicas, você pode enviar seus esforços de 
marketing direcionados para um novo nível.

Uma solução digital que libera você de peças 
promocionais pré-impressas e vincula dados de 
marketing valiosos para compras específicas

Com a economia em tempo, em materiais e em 
mão de obra, a solução digital pode ajudar os 
usuários a economizar em relação a promoções 
tradicionais mais custosas. As mensagens 
também são claras e legíveis e podem ser 
impressas em praticamente qualquer 
superfície. E isso é feito pela maior equipe de 
especialistas técnicos do setor para ajudar você 
a ficar dentro do tempo e do orçamento.

Economia nos custos de uma solução 
digital

•  Sem necessidade de materiais 
pré-impressos

•  Sem segurança incremental e custos de 
mão de obra relacionados

•  Não há lentidões de produção devido ao 
equipamento de aplicação especializado



Ative as suas promoções e o  
comprometimento do  
cliente

Lançamento rápido. 
Prazos de entrega 
curtos. Flexibilidade 
simples.

•  Solução personalizada que é 
rapidamente colocada on-line 
para a sua aplicação

•  Sem a necessidade de esperar 
materiais pré-impressos

•  Permite aos usuários uma 
resposta mais rápida para a 
atividade competitiva

Soluções completas para promoções na embalagem

Uma solução de serviço completa para a 
fácil integração e o gerenciamento de 
programa 

Com a solução de impressão promocional da 
Videojet, os clientes recebem o suporte no local 
do nosso pessoal treinado. Esses especialistas 
ajudam a garantir que o sistema de codificação 
selecionado funcione sem problemas. Da 
configuração da impressora até o cabeamento e 
estabelecimento do sistema, a personalização 
da interface de usuário e a integração da linha 
de embalagem, nossos especialistas estão 
prontos para garantir que tudo funcione com 
eficiência. E o equipamento confiável da 
Videojet proporciona a flexibilidade das 
tecnologias de codificação de jato de tinta, a 
laser e térmica que permitem que você imprima 
em praticamente qualquer superfície.

Operação e configuração fáceis

• Taxa de produtividade de linha otimizada

•  Coloque códigos em tampas, dentro de caixas 
de papelão, em embalagens, garrafas e muito 
mais

•  Integração simples e suporte de  
especialistas da Videojet

Inicialização rápida e perfeita 

Do dia em que você finaliza os detalhes da sua 
promoção até o dia em que eles são impressos 
na embalagem, é só uma questão de semanas, 
e não meses. As soluções de codificação 
promocionais da Videojet podem ser rápidas e 
flexíveis. O importante é que tudo é criado de 
modo certo no sistema e de maneira adequada 
para as necessidades específicas da aplicação. 
Embora a implementação do sistema exija 
planejamento cuidadoso e execução detalhada 
para ajudar a garantir o mínimo de interrupção 
às suas operações, estamos prontos para ajudar. 
Com a Videojet, você obtém o poder de fornecer 
suporte de experiência líder de mercado ao 
longo do processo, o que significa menos atrasos 
e menos problemas de integração de produção. 
Está tudo pronto e em suas mãos. 

No orçamento

On-line

No alvo

A tempo



Ligue para +55 11 4689-7273 
Envie um e-mail para  
br.marketing@videojet.com
ou acesse www.videojet.com

Videojet Technologies do Brasil 
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Sedes Mundiais

Escritórios de Atendimento e 
Vendas da Videojet

Fabricação e Desenvolvimento de 
produtos

Países com Vendas e Atendimento 
da Videojet

Países com Vendas e Atendimento 
de Parceiros da Videojet

A tranquilidade é uma característica padrão.

A Videojet é líder mundial no mercado de identificação de produtos. Ela 
oferece equipamentos de codificação, marcação e impressão em linha, 
fluidos específicos de aplicação e serviços de ciclo de vida do produto.
 Nosso objetivo é formar uma parceria com os clientes nos setores 
de bens de consumo embalados, farmacêuticos e de bens 
industriais, aumentando sua produtividade, protegendo e 
desenvolvendo suas marcas, além de estar à frente das tendências 
do mercado e atender às regulamentações do setor. Com nosso 
conhecimento em aplicações para clientes e tecnologia líder em 
Jato de tinta contínuo (CIJ), Jato de tinta térmico (TIJ), Marcação 
a laser, Impressão por transferência térmica (TTO), codificação e 
identificação de caixas e uma ampla variedade em impressão 
gráfica, a Videojet tem mais de 325 mil unidades instaladas no 
mundo todo. 

Nossos clientes confiam nos produtos da Videojet para fazer a 
impressão em mais de dez bilhões de produtos todos os dias. O 
suporte de vendas ao cliente, aplicação, serviços e treinamento é 
oferecido por operações diretas com mais de 3 mil funcionários 
em mais de 26 países no mundo todo. Além disso, a rede de 
distribuição da Videojet inclui mais de 400 distribuidores e 
fabricantes, servindo 135 países. 
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