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El nostre valor afegit no són els m2, la tecnologia, les
marques, els serveis o els productes: SÓN LES PERSONES,
les més de 20 Persones que componen el nostre equip.

El nostre recurs més important: les persones

Treballem intensament per oferir un servei impecable:
millorant contínuament la nostra eficàcia amb l’objectiu
que els clients actuals i futurs trobin a Printmakers
solucions a totes les seves necessitats gràfiques.
Disposem de tots els elements imprescindibles per
aconseguir el nostre objectiu: un equip profesional
altament implicat en el nostre projecte i els mitjans tècnics
necessaris per aconseguir-ho.
Estem convençuts que serà positiu i generarà valor per les
nostres organitzacions compartir l’experiència en
produccions gràfiques que venim acumulant des de 1952.

Més de 575 m2 al seu servei

Sistemes d'impressió
d’última generació

COPI DIS
Reprografia

Des del nostre departament de reprografia duem a terme treballs de reproducció/impressió tradicional, en blanc
i negre, color, formats fins a 160 cm. d’ample, així com qualsevol tipus d’acabat i enquadernació.
Som especialistes en la preparació de projectes per a enginyeries i constructors, adequant-los a les seves
necessitats específiques, escanejant els projectes A3, preparant els plànols, incloent-hi o gravant els CD/DVD,
controlant i complint amb els estàndards d’enquadernació i serigrafia de portades per a les diferents entitats
(Ministeri, Ajuntaments, Diputacions). Els nostres professionals també atendran les seves necessitats per a la
preparació de caixes a mida, amb els diferents colors oficials, i possibilitats de tancaments, nanses, etc.
En el nostre centre d’impressió digital trobarà una àmplia gamma d’acabats i tipus d’enquadernació ideal per als
seus projectes i treballs de reprografia.

Printmanagement en estat pur. Solucions Gràﬁques 360º, de veritat.
No importa si és dia laborable o festiu, si la producció s’ha de realitzar a l’estiu o a
l’hivern, el volum, la tecnologia a utilitzar, els formats, els suports, acabats o manipulats
posteriors.
Quan el que importa és optimitzar al màxim el pressupost i acomplir els timings
establerts pel client, els nostres professionals aporten alt valor afegit basat en el
coneixement acumulat de més de 30 anys d’experiència sobre suports, tintes,
tècniques d’impressió, acabats, manipulació i canals de distribució nacional i/o
internacional.
Col·laborem de forma estreta amb el client per a planificar la millor estratègia de
producció i distribució en el llançament de productes, edicions gràfiques, promocions
especials o campanyes de rebaixes, congressos, presentacions o convencions.
Tota l’estructura de Printmakers i els nostres col·laboradors externs a disposició d’un
projecte o varis.

Què fem
Solucions Gràfiques 360º. A Printmakers oferim serveis d’impressió
gràfica amb qualsevol tecnologia i format, offset o digital per a realitzar la
producció de les seves papereries corporatives, campanyes de
màrqueting, material de formació, tot això amb formats estàndards o
personalitzats: producció gràfica totalment adaptada als seus projectes i
necessitats.

Sectors
La nostra presència en el mercat és totalment transversal, amb àmplia
presència en clients de diversos àmbits empresarials, tant de carácter
públic com privat: TIC, companyies de moda nacional/internacional,
laboratoris mèdics i farmacèutics, organismes públics, centres de
formació, organitzadors de congressos, esdeveniments, clubs esportius,
alimentació, serveis, automoció, empreses energètiques, etc.

Tecnologia
Sense uns excel·lents socis tecnològics seria impossible obtenir resultats
òptims i la millora contínua dels nostres processos. Per aquest motiu
col·laborem amb els millors proveïdors de suports, fabricants de
maquinària d’impressió, software, i acabats.
El nostre pla estratègic inclou importants inversions per adaptar-nos a les
necessitats del mercat, havent incorporat recentment maquinària offset
de 5 colors, premses d’impressió digital d’última generació en color,
blanc i negre, així com diferents equips d’impressió en gran format;
equips que units al nostre parc de maquinària d’acabats i enquadernació
ens permet produir amb un elevat nivell de qualitat i servei qualsevol
projecte gràfic local, nacional o internacional.

Clients
Comptem amb una àmplia experiència de col·laboració amb els departaments de màrqueting, compres, serveis
generals, RRHH, etc., per a projectes gràfics puntuals o continus, participant en totes les fases del procés, des del
disseny de la campanya i la seva producció gràfica, fins al picking i la distribució en qualsevol part del món.
Clients que confien en Printmakers:
AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT, INDRA, DESIGUAL, CALZEDONIA, PRONOVIAS, FERROVIAL
AGROMAN, ABELLO LINDE, FCB, CAIXABANK, IESE, TV3, ASEPEYO, FUNDACIÓ CONSERVATORI LICEU,
IZASA, SEM, TMB.

Oficines i taller offset:
Travessera de les Corts, 36 / 08903 L'Hospitalet / T. 93 453 17 36
Centre d'impressió digital:
Aristides Maillol, 1 / 08028 Barcelona / T. 93 887 67 98
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