
UMA OLHADA 
NOS USUÁRIOS TÍPICOS DE 

PrintShop Mail 

SEUS RITUAIS

SUAS TRADIÇÕES

35%
Serviços

39%
Manufatura

9%
Comércio 
atacado

PrintShop Mail

Crie e  
gere documentos
de correspondência em 
alta velocidade 

Melhore a 
produção dos 
trabalhos de 
impressão

Substitua 
um software 
processador de 
palavras que era 
muito restritivo

Imediatamente, começarão a usar 
o PrintShop Mail para: 

Criar documentos variáveis
dentro de um editor gráfi co

Gere 
Até 25 OOO
Peças por trabalho

...às vezes até
milhões de
Peças por trabalho

Sobreponha 
variáveis de texto 
e imagens em 
PDFs

Predominantemente localizados no print shop world

CONHEÇA
UMA TRIBO MUITO ESPECIAL

SEU AMBIENTE

Imprima 
comunicações 
promocionais 

personalizadas:

Faça 
unifi cação de 

correspondências

Frequentemente vistas 

nestas
indústrias

...Também podem 
ser encontradas 

em instalações de 
impressão dentro...

<100
funcionários 

Empresas médias Grandes
empresas

Expert

Iniciante

Resumindo, 
NOSSA TRIBO

tem usado
PrintShop Mail 

por 
vários anos

E recomenda para as 
tribos próximas.

Está satisfeita com
a solução

Afi nal, é graças à nossa tribo 
que o PrintShop Mail se 
tornou o Software VDP líder
por 

+ 15 anos.

A razão para seu sucesso: 
PrintShop Mail 

Eles idolatram a solução e especialmente o amor...

Sua 
escalabilidade, 
de VDP iniciante 
a expert

Sua interface intuitiva 
e facilidade de uso

Sendo capaz de criar e gerar 
trabalhos de impressão

E operar
Sozinho e localmente, 

como grupo, ou às 
vezes oferecer seus 

próprios serviços VDP 
(Web)

Área de 
trabalho

Multiusuários

www.site.com

visu
aliz

ação

Servidor de 
produção central

Cartões postaisDocumentos 
numerados 

Fazendo uso 
completo de suas 
impressoras digitais 

A autonomia 
que traz a elas 

E a economia

Brochuras e cartas

Imagens variáveis 
e assinaturas

Códigos de 
barra postais
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atacado

PrintShop Mail

Crie e  
gere documentos
de correspondência em 
alta velocidade 

Melhore a 
produção dos 
trabalhos de 
impressão

Substitua 
um software 
processador de 
palavras que era 
muito restritivo

Imediatamente, começarão a usar 
o PrintShop Mail para: 

Criar documentos variáveis
dentro de um editor gráfi co

Gere 
Até 25 OOO
Peças por trabalho

...às vezes até
milhões de
Peças por trabalho

Sobreponha 
variáveis de texto 
e imagens em 
PDFs

Predominantemente localizados no print shop world

CONHEÇA
UMA TRIBO MUITO ESPECIAL

SEU AMBIENTE

Imprima 
comunicações 
promocionais 

personalizadas:

Faça 
unifi cação de 

correspondências

Frequentemente vistas 

nestas
indústrias

...Também podem 
ser encontradas 

em instalações de 
impressão dentro...

<100
funcionários 

Empresas médias Grandes
empresas

Expert

Iniciante

Resumindo, 
NOSSA TRIBO

tem usado
PrintShop Mail 

por 
vários anos

E recomenda para as 
tribos próximas.

Está satisfeita com
a solução

Afi nal, é graças à nossa tribo 
que o PrintShop Mail se 
tornou o Software VDP líder
por 

+ 15 anos.

A razão para seu sucesso: 
PrintShop Mail 

Eles idolatram a solução e especialmente o amor...

Sua 
escalabilidade, 
de VDP iniciante 
a expert

Sua interface intuitiva 
e facilidade de uso

Sendo capaz de criar e gerar 
trabalhos de impressão

E operar
Sozinho e localmente, 

como grupo, ou às 
vezes oferecer seus 

próprios serviços VDP 
(Web)

Área de 
trabalho

Multiusuários

www.site.com

visu
aliz

ação

Servidor de 
produção central

Cartões postaisDocumentos 
numerados 

Fazendo uso 
completo de suas 
impressoras digitais 

A autonomia 
que traz a elas 

E a economia

Brochuras e cartas

Imagens variáveis 
e assinaturas

Códigos de 
barra postais

WE CREATE SIMPLE, EFFECTIVE 
AND ENJOYABLE SOFTWARE, 
helping companies better communicate
with their customers.
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