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Conheça, teste e admire: os novos
produtos de papel de cor AgX na
Photokina
Todo o universo do nosso papel fotográfico original esteve em exposição na renomada feira mundial sobre indústrias fotográficas e de sistemas de imagem, levada
a cabo em Colónia, na Alemanha, de 20 a 25 de Setembro de 2016.
O stand foi um ótimo palco para os nossos produtos de papel de cor e apoia a
nova identidade empresarial na perfeição: o logótipo e o lema „Make it an Original“ foram visíveis e convincentes, e o slogan geral da empresa „Value from Innovation“ foi evidente em todos os produtos, demonstrando o pensamento visionário
e a inovação contínua da Fujifilm.

Campanha forte para o papel de cor

Além de promover todos os nossos novos produtos, a equipa de marketing criou
e lançou uma campanha promocional forte para o papel AgX, incluindo um kit de
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ferramentas de marketing e um site global que oferece novo material e informação
sobre o papel de cor.
O objetivo é fornecer marketing consistente, centralmente acessível para todos os
nossos parceiros e entusiastas do papel de cor. O kit de ferramentas inclui:
•

Uma caixa de amostras com todas as diferentes superfícies de papel

•

Um panfleto a explicar a estratégia de marketing

•

Fichas de vendas

•

Logótipo da qualidade do papel fotográfico

•

Imagens e muitos outros artigos

Novos tipos de papel fotográfico e as suas
várias aplicações

As inúmeras aplicações da nossa gama de papel fotográfico estiveram expostas;
os clientes puderam ver os fantásticos álbuns de fotografias planos e admirar a
bonita e criativa decoração de parede.
Nesta área mostrámos as mais recentes aquisições, como o linho texturado e a
pele texturada: duas novas superfícies de papel texturado profissional únicas. A
pele texturada foi apresentada no âmbito da decoração de parede para demonstrar como funciona bem como peça central de decoração de parede, quer
emoldurada quer montada.
Mais um excelente papel de cor: veludo tipo S. A espessura (170µm) é ideal para
criações de álbuns e o acabamento mate profundo único confere um aspeto artístico sofisticado. Muitos clientes ficaram encantados pela qualidade e pelo toque
do papel. Os clientes também ficaram interessados num livro de veludo de 18”
que a Fujifilm criou combinado com o sistema de impressão profissional fastBook
da ISAG – um livro verdadeiramente bonito que ilustra as várias possibilidade do
papel de veludo.

Os destaques do álbum de fotografias satisfazem
as exigências do mercado

O mercado de álbuns de fotografias continua a crescer e a exigência por mais páginas num álbum é cada vez maior. Para satisfazer esta exigência, apresentámos
um novo desenvolvimento no segmento do papel para álbuns. Papel para álbum
XS. Papel para álbum XS (extra fino) tem 135µm de espessura, criando o fator AgX
„UAU“ com características excecionais de manuseamento. O papel para álbum
XS fino é ideal para criações na capa.
A Fujifilm apresentou uma gama de álbuns que pode incluir até mais 25% de
páginas, graças às características deste papel. As superfícies brilhante e lustro
incorporam a inovadora tecnologia de camada superior „X-tra coat“ para evitar
que as páginas fiquem pegajosas em caso de condições ambientais severas e
elevada humidade.
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Tal como os álbuns comerciais, também criamos álbuns (de casamento) profissionais com a nossa nova linha profissional. Veludo tipo H, linho texturado e tela
mate.
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