
PortifólioA melhor definição

em impressos.

Objetivos

Produtos
Criações

Um guia para você conhecer o que nós temos 

de melhor para a sua empresa!





A Empresa
   A Infotec tem como objetivo a excelência de seus 
produtos e serviços prestados, o respeito a seus 
colaboradores, fornecedores e parceiros, buscando 
sempre inovações tecnológicas que possam reduzir o seu 
custo e o seu tempo, antecipando as necessidades de 
seus clientes e acompanhando as mudanças do setor, 
como também o constante aperfeiçoamento, 
estabelecendo alianças sólidas e geradoras de negócios.
   O sucesso de uma empresa depende da sinergia de 
seus parceiros, fornecedores e colaboradores.
   Convidamos você e sua empresa a fazerem parte deste 
time que vem crescendo há 11 anos e almeja a liderança 
deste segmento em um futuro próximo buscando ser 
temida pelos seus concorrentes.
   Temos como missão garantir a satisfação de nossos 
clientes através da prestação de nossos serviços 
realizados com rapidez e qualidade. Nossos 
equipamentos de ponta, aliados a um atendimento 
personalizado, geram resultados que irão surpreender a 
sua expectativa.
   Oferecemos a vantagem de centralizar em um único 
local tudo o que você e sua empresa precisa, desta forma, 
realizamos seus projetos de forma eficiente e eficaz.
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Rapidez e qualidade garantida...
 
   Atendendo uma necessidade do mercado, a Infotec também realiza o serviço 
de gráfica rápida, combinando agilidade e eficácia, garante a entrega rápida.
   Tal velocidade na produção, por sua vez, não interfere na qualidade final das 
impressões, já que todo o acabamento é realizado com o máximo de atenção.
   Faça seus formulários, blocos, folhetos, cartões, cartazes e outros aos poucos, 
gastando também aos poucos”.
Impressão no escritório muitas vezes é perda de tempo e dinheiro. Imprima com 
a gente seus relatórios, apresentações, propostas, manuais, apostilas, cartas.          
Utilize a famosa impressão sob demanda (on demand).
    Tudo com os melhores acabamentos como na gráfica convencional de grande 
tiragem: encadernação hot-melt para livros de lombada quadrada, laminação 
fosca ou brilho de bopp, serrilha, dobra e vinco.
    Perfeita para edições de livros e revistas em pequena tiragem ou produção de 
bonecos.

 

Gráfica Rapida

Cartões
Laminados

Produzido no papel couchê 300g. com
 lam

inação 

fosca BO
PP e verniz em

 reserva, oferece a 

m
elhor qualidade em

 um
 m

aterial requintado.

4



Cartão Simples - Com Verniz UV

Produzido em papel couchê 250g com acabamento
de verniz total, proporciona uma solução prática com
ótimo custo beneficio.

Nas opções 4x0 (apenas frente), 4x1 (preto no verso)
e 4x4 (com verso colorido).

Flyers

U
m

a ferram
enta prática de divulgação que

não pode faltar em
 seu negócio.

Produzido no papel couchê 150g,
à partir de 2.500 unidades.

Tiragem mínima de 1.000 cartões.
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Banner
Ideal para expor promoções, eventos

entre outras possibilidades.

Feito em lona com acabamentos especiais,

tais como, madeira arredondada, ponteira

 de plástico e cordão ou ilhós.

Cardápio

Uma peça chave para você que tem um restaurante!

(Diversos tipos de acabamentos, consulte-nos).

Cartaz
Feito em couchê 180g, impressão digital,

ideal para avisos de pequena tiragem.

Produção à partir de uma peça!
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Personalize! A personalização de veículos, 

é essencial para fazer sua propaganda 

mesmo no trânsito!

tainSuper
Centro de Atendimento

Logomarcas

Criação de layout’s, logo marcas entre outros mais.
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    Buscando sempre inovações tecnológicas que possam reduzir o seu custo e o seu 
tempo como também o constante aperfeiçoamento, contamos com algumas das 
melhores máquinas do mercado, capaz de imprimir 85 cópias por minutos frente e 
verso, podendo também grampear seus originais agilizando a entrega de seus 
trabalhos, tudo em uma mesma máquina.

   A Infotec oferece a você a melhor opção em copias e serviços relacionados.

OO
IR 8500

A Canon IR 8500 é capaz de imprimir 85 cópias por minutos frente e verso, podendo também
grampear seus originais agilizando a entrega de seus trabalhos, tudo em uma mesma máquina.

Nossos serviços:

Cópias p/b
Cópias coloridas
Impressão p/b e color
Impressão em grandes formatos
Impressão - demanda
Encadernações
Digitação
Cópias preto e branco

Cópias de todos os tipos e formatos para todas as finalidades.
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Cópias Coloridas
Seja qual for a sua necessidade relacionada com cópias 
coloridas, possuímos a solução na medida certa.

Ampliação, Redução, A3, Papéis Especiais em diversas 
gramaturas como: Papel Couchê, Papel Cartão, Papel 
Reciclado, Papel Colorido, Transparência, Vegetal, Papel 
Fotográfico, Filicoat, entre outros. 
Descontos para grandes tiragens.

Impressões Preto & Branco

Confira abaixo alguns de nossos serviços:

 
Agora seus trabalhos podem ser impressos com tecnologia a laser com a mais alta qualidade e fidelidade de 
cores a um custo muito mais baixo que impressoras a jato-de-tintas, gerando uma economia considerável e 
valorizando ainda mais os seus documentos além da comodidade de utilizar-se da Internet para o envio dos 
arquivos através de e-mails.

- Apostilas para Escolas e Concursos
- Mala Direta
- Trabalhos Escolares e Empresariais
- Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC
- Folhetos 
- Folders
- Cartões de Visitas
- Fotos
- Materiais de Divulgação
- Cartazes
- Capas para CD/DVD
- Entre Outros

Para tornar o seu trabalho personalizado oferecemos papéis especiais em diversas gramaturas como: 
Papel Couchê, Papel Cartão, Papel Reciclado, Papel Colorido, Transparência, Vegetal, Papel Fotográfico, 
Filicoat, entre outros até no formato A3. 
Envie-nos seu trabalho por e-mail e solicite um orçamento!
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Acabamentos, tais como, plastificação, encadernação e capa dura.
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Bizhub
C200
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   Economize tempo comprando tudo o que você precisa em um único lugar com preços imbatíveis.

Oferecemos aos nossos clientes uma linha completa de Materias Escolares e de Escritório, 
Suprimentos para Informática, Cartuchos e Tonners para Impressão, Envelopes, Papéis Especiais, 
Pastas, Brindes, Diversos modelos de Cartões para todas as ocasiões, Presentes, Embalagens para 
Presentes, Armarinhos, Bijuterias, Carimbos e muito mais.
    Aqui você encontra tudo o que você precisa para sua Lista Escolar.
Solicite um orçamento, teremos prazer em atendê-lo!

Papelaria

Materiais para escola
e escritório

Materiais para escola
e escritório

Oferecemos materiais da melhor qualidade que,
atendam suas exigencias profissionais

ou esolares.

Carimbos
   Acompanhando sempre as novidades do 
mercado, para este seguimento, passamos 
do processo tipográfico para o 
computadorizado.
   Trabalhamos com as principais marcas de 
produtos nacionais e importados com 
variedade de cores, modelos e tamanhos.
   Carimbos Urgentes Fabricados em até 
1hora!

Tudo para atender suas necessidades!
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Essa é a cara 

da sua empresa?

Cuide da sua identidade

 visual com a
www.infoteccomunicacao.com.brwww.infoteccomunicacao.com.br


