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DESCUBRA UM MUNDO DE PRODUTOS 
DIGITAIS PERSONALIZÁVEIS EM LOJA, 
COM GRANDE MARGEM DE LUCRO.

…há uma forma de diferenciar 
a sua empresa dos seus 
concorrentes, adicionando uma 
experiência de personalização 
de produtos que se transmite 
por passa-palavra, enquanto é 
capaz de gerar uma margem 
de lucro de 30% sobre os 
produtos que vende? Este guia 
vai explicar-lhe como incorporar 
o serviço de personalização 
instantâneo da Roland DG 
na sua loja, para que o seu 
negócio possa aumentar a sua 
rentabilidade. 

SABIA
QUE...

PERSONALIZAÇÃO 
INSTANTÂNEA 
EM LOJA
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O 
IMPACTO 
DA
LOJA

Está bem documentado que, nos últimos anos as lojas de rua têm 
vindo a cair trimestre após trimestre. Há uma série de fatores que 
influenciam este declínio; sendo um deles a concorrência colocada 
pelo sector retalhista online - tanto em termos de preço como de 
facilidade de acesso. Com custos menores e maior rentabilidade dos 
processos de compra automatizados em sistemas EPOS, é mais fácil 
e mais barato do que nunca para as empresas se estabelecerem 
online. Além disso, a melhoria na experiência de compra online móvel 
significa que é mais fácil do que nunca aceder, comparar e comprar 
enquanto os compradores estão no interior da loja, retirando as 
vendas para fora da loja física durante a experiência de compra. 
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As expectativas e 
comportamentos dos clientes 
estão a mudar - existe cada vez 
mais procura para a entrega 
imediata no local de trabalho 
ou no endereço de casa, e mais 
expectativa para ser entregue no 
mesmo dia ou no dia seguinte. 
Alguns retalhistas online são 
ainda capazes de assegurar a 
entrega no prazo de uma ou 
duas horas! Como resultado, 
menos tempo é gasto nas 
lojas em horários comerciais 
tradicionais, como fins de 
semana e período de férias. 

Com este acesso constante 
e instantâneo a produtos e 
serviços, os consumidores ditam 
cada vez mais o que querem, 
onde e quando querem; a loja 
de personalização pode atender 
a esta necessidade, com o 
equipamento e apoio correto.

EXPECTATIVAS 
DO CLIENTE

“É a própria difusão da 
personalização que faz 
com que a tendência 
seja o que é hoje: 
uma expectativa da 
qual os consumidores 
simplesmente não vão 
prescindir.” 

Mintel,
The Premium Brand 
and Luxury Consumer, 
dezembro 2014
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ESCOLHAS 
EXIGENTES

As alterações económicas recentes também têm tornado os 
consumidores mais exigentes nas suas compras, valorizando mais a 
qualidade que a quantidade, e por arrasto mais do que a produção em 
massa. Isto significa que apesar de os compradores estarem a fazer 
menos compras no total, eles estão dispostos a gastar mais em cada 
compra para garantir que levam produtos de qualidade.

Uma pesquisa da Deloitte sugere que, em média, nos diferentes setores 
de retalho, cerca de 36% dos consumidores consideram a compra de 
produtos ou serviços personalizados. Mas o que é mais interessante é 
a mudança de mentalidade relativamente a custo e tempo - 1 em cada 
5 desses consumidores estariam dispostos a pagar um prémio de 20% 
para garantir que o seu produto foi personalizado ou adaptado para si. 
E 48% estariam dispostos a esperar mais tempo para ter o privilégio de 
obter um produto ou serviço personalizado, mantendo os clientes na loja 
por mais tempo e assim alcançar mais vendas. 

Tudo isso significa que há um enorme potencial para as empresas de 
retalho, para incorporar a personalização instantânea na oferta na sua 
loja, de forma a destacar-se da concorrência online e de loja.

“‘Me-tailing’ (onde os retalhistas oferecem produtos e interações 
personalizados) colocam o cliente no coração do processo de retalho, 
permitindo-lhe concluir a sua compra e pagar da forma como mais gosta.’ 
www.theguardian.com

“Existe uma mudança fundamental para mais personalizado, pessoal e 
individualizado,” Marc Mastronardi, GMM/SVP, Macy’s, Inc.
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COMO SE
DEFINE A 
PERSONALIZAÇÃO?

Personalização em massa: os produtos são produzidos em massa, 
mas podem ser criados em múltiplas variações para responder às 
preferências de cada cliente. Um exemplo disso são as garrafas de 
refrigerantes com nomes individuais nos rótulos, ou porta-chaves 
com nomes, frequentemente encontrados em museus ou em lojas 
de presentes de parques temáticos.

Customização em massa: os produtos são produzidos em massa, 
mas ao cliente são oferecidas opções limitadas para personalizar 
o produto. Por exemplo, camisolas de futebol - fontes, caracteres e 
números são limitados, mas os clientes podem escolher de acordo 
com as opções disponíveis.

Bens e serviços à medida: o cliente está envolvido do início ao fim 
do processo para criar um produto único. Encontramos exemplos em 
lojas de fotografia e supermercados, onde a imagem de um cliente 
pode ser impressa em canecas, almofadas, telas, etc. Muitas vezes 
este tipo de produto tem um grande significado emocional para os 
clientes ou visitantes, uma vez que são uma memória a longo prazo 
de um momento específico.

Existem 3 tipos de personalização de produtos:
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Para o retalhista, os benefícios comerciais da personalização na loja são 
potencialmente um “game-changer”. As margens de lucro são maiores 
do que em produtos pré-desenhados e podem definir a oferta - escolhe 
a gama de itens para personalizar para se adequar à sua oferta e 
posicionamento, decide quantas produz por semana, e decide o preço.

E os benefícios vão além dos apenas financeiros - a fidelidade do 
cliente desempenha um papel fundamental. Tanto no caso em que os 
indivíduos regressarão para compras futuras, como no caso em que 
as pessoas partilham as suas experiências com amigos, parentes e 
colegas, promovendo assim o seu negócio através do passa-palavra. 
Mas a promoção dos novos produtos e serviços através de seus canais 
de relações públicas e de marketing também irá ajudar a conduzir as 
pessoas para a sua loja, incluindo alguns que poderiam não a visitar noutra 
circunstância.

Como podem ver a partir desta infografia, existem muitas motivações do 
cliente para comprar um produto personalizado, dos quais a sua empresa 
pode tirar proveito.

Quer se trate de um presente para alguém, ou um mimo para si próprio, 
41% dos consumidores gostam de comprar produtos únicos. Ao comprar 
um artigo personalizado, eles recebem exatamente o produto que querem, 
têm uma experiência única e divertida ao projetar o seu próprio produto e 
em seguida ao ter a sua obra-prima feita à frente dos seus olhos.

OS
BENEFÍCIOS
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Base: todos GB adultos 16+ interessados em produtos personalizados e/ou serviços. Fonte: estudo Deloitte ( junho 2015).

RAZÕES PELAS QUAIS OS CLIENTES 
QUEREM PERSONALIZAÇÃO

PRODUTOS PERSONALIZADOS PODEM SER 
GRANDES PRESENTES                      

DESENHARMOS ALGO NÓS MESMOS É DIVERTIDO

QUERO COMPRAR ALGO ÚNICO

QUERO COMPRAR ALGO QUE EXPRESSE 
A MINHA PERSONALIDADE

NORMALMENTE PRODUTOS OU SERVIÇOS STANDARD 
NÃO OFERECEM EXATAMENTE O QUE QUERO

GOSTO DA IDEIA DE PARTILHAR 
O MEU DESIGN PERSONALIZADO ONLINE 

(EX. REDES SOCIAIS COMO PINTEREST OU FACEBOOK)

NENHUMA DESTAS

NÃO SEI

50%

41%

34%

32%

28%

7%

10%

4%
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APLICAÇÕES 
INTERMINÁVEIS

Dependendo do mercado em que a sua empresa 
opera, os consumidores têm um enorme interesse em 
produtos ou serviços personalizados. E não são apenas 
as gerações mais jovens; Vestuário, calçado, produtos 
eletrónicos e itens de moda, como acessórios e joias são 
populares entre os consumidores de todas as idades.

A análise da Deloitte mostrou que existem certos 
tipos de produtos, onde os consumidores gostam de 
participar ativamente no processo de personalização. 
A procura existe por parte do consumidor e os prémios 
adicionais que os consumidores estão dispostos a 
pagar são consideráveis, com uma média de 50% dos 
consumidores dispostos a pagar até 30% a mais por um 
item personalizado (Deloitte, 2015).

A oferta de personalização instantânea em loja da 
Roland DG, a variedade de produtos e aplicações nas 
quais os nossos equipamentos e dos nossos parceiros 
podem imprimir são quase infindáveis. Desde objetos 
comuns como capas de telemóveis, t-shirts, canecas e 
porta-chaves, até bolas de golf, lancheiras de crianças, 
estacionário e quase tudo o que consegue imaginar 
– existe um equipamento Roland DG que pode utilizar 
para personalizar o objeto. A Roland DG pode oferecer a 
mais recente impressão direta em objetos com UV LED, 

impressão de transfer têxtil ou gravação por impacto, 
utilizando tecnologia de marcação por diamante.
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OPORTUNIDADES 
INTERMINÁVEIS

A boa notícia é que não importa que tipo de negócio gere - há 
oportunidades de incorporação de personalização em todos os 
setores, mesmo que não opere como um ponto de venda tradicional 
como um supermercado ou centro comercial. 

O aspeto mais importante da personalização é capturar momentos 
emotivos para os seus clientes - basta pensar em todas as vezes 
em que tirou fotografias e as arquivou numa pasta de computador, 
e raramente as voltou a consultar - transformar esses momentos em 
algo palpável e que possa ser visto sempre é a oportunidade que a 
personalização instantânea oferece.

Portanto, se trabalha num parque temático, num destino de férias 
ou num estádio desportivo, há ainda mais potencial para serviços 
de personalização de criação de lucro do que outros negócios - 
oferecendo aos clientes ou visitantes a oportunidade de levarem uma 
lembrança do seu dia, no momento. Parques temáticos são um bom 
exemplo de onde um serviço semelhante é oferecido há muito tempo 
através de fotografias impressas tiradas durante um passeio. Agora 
pense no potencial para o seu negócio, todas as fotografias que são 
tiradas pelos seus clientes e como pode oferecer-lhes lembranças 
instantâneas com as suas próprias fotografias.

Independentemente do seu negócio, a oferta de personalização 
instantânea da Roland DG vem acompanhada de um potencial de 
criação de lucro.
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ADAPTADO À 
SUA REALIDADE

Tudo começa com a gama de produtos em que deseja imprimir - isso 
determina quais os dispositivos que devem ser incorporados na sua 
zona de personalização. Por exemplo, se quiser imprimir diretamente 
em superfícies como tela, acrílico, madeira, plástico, couro real ou 
falso, deveria considerar uma impressora LED UV da gama VersaUV 
da Roland DG.

No entanto, se quiser imprimir em vinil, autocolantes, ou material de 
transferência térmica para vestuário e têxteis, a máquina ideal é uma 
impressora / cortadora integrada VersaSTUDIO BN-20, que utiliza 
tintas eco-solventes ambientalmente seguras (incluindo metálicos 
e branco para impressão de efeitos de luxo) e oferece a mesma 
impressão de alta qualidade, consistência de cor e fiabilidade como 
uma impressora de grande formato profissional.

Para a criação de t-shirts, bonés, ou outro tipo de acessórios 
personalizados, a plotter de corte de vinil autocolante GS-24 é uma 
excelente ferramenta, que nos permitirá cortar vinil para transferência 
térmica. Existe uma ampla gama de vinis para esta finalidade, que nos 
permitirão dar um toque de cor à roupa e criar efeitos surpreendentes.

E finalmente, se quiser oferecer porta-chaves gravados, joias, 
molduras de metal ou placas metálicas para os seus clientes, precisa 
da gravadora de impacto Metaza MPX-90 que utiliza uma caneta 
com ponta de diamante para decorar permanentemente, mesmo os 
materiais mais difíceis como titânio e aço inoxidável.

Para suportar a gama de tecnologia da Roland DG, temos uma lista de 
produtos de parceiros de confiança para complementar e completar 
a sua oferta de personalização. Por exemplo, prensas de mesa de 
transferência de calor, dispositivos de bordar ou de sublimação. 
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A impressora/cortadora de secretária 
VersaSTUDIO BN-20

A impressora de mesa 
VersaUV LEF2-200

A impressora de impacto de secretária 
METAZA MPX-95

Cortador CAMM-1 GS-24
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Já existem empresas por toda a Europa que optaram por instalar a 
tecnologia Roland DG nas suas lojas. A KASE é um franchise internacional 
de personalização de telemóveis, tablets e outros dispositivos. Tendo 
oferecido por muito tempo capas sob pedido, com a produção remota, 
em conjunto com uma vasta gama de capas pré-impressas, eles queriam 
expandir a sua oferta para um serviço de personalização instantânea na 
loja. A primeira VersaUV LEF foi instalada em Paris, em dezembro de 2012 
e desde então têm expandido o conceito para 120 locais nas suas lojas em 
toda a França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Itália.

O E.Leclerc é uma das maiores cadeias de hipermercados da França, e 
adotaram recentemente a oferta de retalho Roland DG como um conceito 
de marca branca, e em algumas das suas lojas sob sua própria marca, 
Leclerc STYL’. Utilizando um layout modular sob medida, ajustado de 
acordo com o espaço de retalho disponível, o E.Leclerc permite agora aos 
clientes personalizar qualquer um dos cerca de 70 objetos usando tanto as 
suas próprias fotos / imagens ou escolhendo a partir de uma biblioteca de 
1000 desenhos ou imagens fornecidas nos mostradores das lojas.

Como pode comprovar, a solução de personalização em loja da Roland DG 
é flexível:

- A opção da The KASE foi a aquisição direta de máquinas
- A opção do E.Leclerc foi de um serviço completo, chave-na-mão

São apenas dois exemplos de sucesso lançados com o auxílio da Roland 
DG e que demonstram quão flexível a solução pode ser. 

PERSONALIZAÇÃO 
INSTANTÂNEA
EM AÇÃO
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SUPPORTE
A 100%

SUPORTE ROLANDCARE

Há muito mais na Roland DG do que tecnologia de alta 
qualidade numa caixa. Com a nossa própria equipa 
de Serviço RolandCare, fornecemos o suporte pós-
compra, que é notoriamente reconhecido na indústria 
de impressão. Todos os produtos da Roland DG vêm 
integrados com um pacote de garantia RolandCare que 
pode ser adaptado para atender aos muitos modelos 
distintos de negócio. 
O RolandCare é um dos planos de garantia de maior 
valor na indústria que dá suporte técnico por telefone 
durante a vida da sua máquina, técnicos 100% treinados 
pelo fabricante e credenciados RolandCare, 100% de 
peças originais Roland DG e 100% paz de espírito.

TREINO ROLAND DG ACADEMY

Depois da instalação especializada, você e a sua 
equipa também irão receber formação completa 
sobre todos os dispositivos Roland DG que adquiriu. A 
Roland DG Academy é   uma estrutura de apoio com 
uma oferta única de workshops, cursos e ferramentas 
de referência. Utilizando esta facilidade, vamos 
providenciar a formação para o ajudar a tirar o máximo 
proveito dos seus dispositivos e dar aos seus clientes 
uma experiência de personalização que nunca vão 
esquecer. E, claro, se quiser ter um conhecimento ou 
formação adicional, há uma gama de cursos que você 
ou a sua equipa podem frequentar e aumentar a gama 
de aplicações que vai poder oferecer.
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AMIGO DO
AMBIENTE

Fazemos todos os esforços para minimizar o impacto dos dispositivos 
e tintas Roland DG sobre o meio ambiente. A nossa tecnologia é 
conhecida pela sua fiabilidade e longevidade. E a tinta eco-solvente 
que usamos tem certificado GREENGUARD Gold, o que significa que 
a tinta respeita alguns dos mais rigorosos e abrangentes padrões do 
mundo para as emissões de ar interior e inclui fatores de segurança 
que garantem que um produto é aceitável para uso em ambientes 
como escolas e hospitais.

As tintas ECO-UV utilizadas nos nossos dispositivos são 
instantaneamente curadas (e secas ao toque) após a impressão. As 
lâmpadas de longa vida e funcionamento a frio LED não requerem 
qualquer tempo de aquecimento para curarem a tinta, economizando 
tempo e energia. As lâmpadas utilizadas na série VersaUV são livres 
de ozono e emitem apenas luz UV-A, tornando-se uma alternativa 
eficiente e segura às impressoras UV convencionais.

A tampa de proteção cobre todos os raios UV LED da impressão 
salvaguardando os utilizadores e encerrando completamente todas 
as partes móveis. Ela também impede a entrada de poeira na área de 
impressão, mantendo a luz LED-UV contida.
 
Finalmente, todas as máquinas Roland DG funcionam com ruídos de 
operação relativamente baixos, o que significa que a experiência do 
cliente não é afetada. 
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AMIGO DO
AMBIENTE
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Então do que está à espera? 

Na Roland DG, somos apaixonados 
em encontrar a melhor solução 
para si e para a sua empresa. 
Envie-nos os itens que deseja 
personalizar e vamos mostrar-lhe o 
que é possível alcançar.

Com a nossa experiência e a 
sua imaginação, juntos podemos 
criar um fluxo de receita para o 
seu negócio altamente rentável e 
emocionante. 

ESTAMOS À 
ALTURA DO 
DESAFIO!
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www.mediamarkt.es

Maior valor acrescentado para os seus clientes graças à 
personalização de dispositivos eletrónicos

A tecnologia transformou a vida das pessoas e também os seus hábitos 
de consumo. Um dos feitos da Media Markt foi ter sido capaz de se 
adaptar e dar resposta às necessidades dos consumidores, que cada 
vez exigem mais inovação.

Neste sentido, a empresa investiu 47 milhões de euros para desenvolver 
um plano de transformação digital, cuja implantação será finalizada em 
2018, quando se tiver completado a remodelação das 80 lojas que tem 
atualmente em Espanha.

No âmbito deste plano de transformação, estão a equipar-se todas as 
lojas Media Markt com a última tecnologia, unindo os canais online e 
offline e incorporando novos serviços e espaços para que o cliente não 
só possa comprar, mas também possa tocar, experimentar e usufruir dos 
produtos, vivendo uma experiência de compra única. Neste sentido, 
os novos estabelecimentos contam com zonas para experimentar os 
novos dispositivos, como uma zona de gaming, uma zona de robótica 
educacional, realidade virtual, beleza, mobilidade urbana, drones e 
aulas masterchef.

CASE STUDY:
MEDIA MARKT
Espanha
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De igual modo, foi incorporado um serviço inovador com o objetivo de 
acrescentar mais valor à compra, personalizando todo o tipo de dispositivos 
eletrónicos (smartphones, tablets, consolas, cafeteiras e até frigoríficos), 
utilizando uma revolucionária impressora de última geração: a Versa UV LEF-
200 da reconhecida empresa Roland DG.

A primeira loja a incorporar a LEF-200 da Roland DG foi a de Finestrat, em 
Alicante. Depois de apenas um ano, as 80 lojas Media Markt dispõem desta 
tecnologia avançada que permite oferecer ao cliente um produto totalmente 
adaptado às suas preferências. 

A Roland Versa UV é um equipamento de impressão digital sobre objetos com 
um novo sistema de cura através de lâmpadas LED que garante um ambiente de 
trabalho limpo, com alta eficiência e que respeita o meio ambiente. Além disso, 
permite imprimir em todas as cores, em alta qualidade e a mais velocidade que 
qualquer equipamento convencional.
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www.mediamarkt.es

Outra inovação da Roland é o seu sistema de posicionamento de 
objetos a laser, que permite imprimir sem falhas sobre a superfície de 
objetos irregulares ou curvos. Além disso, dispõe de quarenta ajustes 
automáticos para que os operadores da máquina possam escolher 
instantaneamente a configuração apropriada para cada artigo.

Graças às suas avançadas características, a Versa UV LEF-200 permite 
personalizar de forma rápida e económica qualquer objeto de até 
10 cm de espessura, como artigos promocionais, brindes, capas de 
telemóveis, cafeteiras, consolas e outros dispositivos eletrónicos. A 
LEF converte rapidamente objetos quotidianos em objetos únicos, 
personalizados e a um preço realmente atrativo. 

Agora, a Media Markt viu o grande potencial da Impressora UV e  além 
de personalizar qualquer artigo da loja através de venda cruzada, 
também oferece a possibilidade de personalizar artigos de decoração 
e fotografia - como acrílicos, porta-chaves, madeiras, metais, lenços e 
muitos outros artigos - que nada têm a ver com o típico produto Media 
Markt.
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A margem de lucro da personalização é muito alta, os consumidores estão 
cada vez mais interessados em adquirir produtos ou serviços personalizados 
e, para isso, estão dispostos a pagar mais. Um estudo da Deloitte sugere que, 
em média, um em cada cinco consumidores estaria disposto a pagar 20% 
mais por um produto personalizado ou exclusivo. Além disso, 48% estariam 
dispostos a esperar mais tempo por um produto ou serviço personalizado, o 
que faria com que os clientes estivessem mais tempo na loja e, portanto, que 
se produzissem mais vendas.

Para a Media Markt, o potencial de incorporar a personalização instantânea 
nas lojas é enorme, já que permite diferenciar-se da concorrência online e 
de outras lojas. Os produtos da Roland são muito versáteis no momento de 
trabalhar e oferecem grande qualidade de impressão sobre qualquer suporte. 

Com a nova Roland Versa UV LEF                                                               -200, 
a Media Markt deu um salto de qualidade em impressão e pode oferecer um 
serviço que os clientes valorizam e que, até hoje, desconheciam.
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CASE STUDY:
OF A KIND 
Lancashire, UK

www.weareofakind.com

Tendo passado mais de uma década a trabalhar com dispositivos 
Roland DG, Wesley Clemson transformou o seu inestimável 
conhecimento de máquinas e experiência numa realidade de negócio 
com o lançamento de Of a Kind, um conceito de personalização de 
retalho experimental baseado em Wigan, Lancashire, Reino Unido.

Usando software único baseado num tablet e numa impressora 
VersaUV LEF-20, os clientes são capazes de criar o seu próprio 
design personalizado adicionando doodles, emoticons, e fazer upload 
de imagens do seu telefone, antes de enviar a arte final para ser 
processada e impressa pela impressora. Os artigos mais populares, tais 
como capas de telemóvel, grandes gravuras de parede e carregadores 
portáteis podem ser personalizados instantaneamente.

Wesley Clemson, fundador da Of A Kind, diz: “Há um elemento 
experimental numa impressora comercial Roland DG que eu senti que 
não tinha sido explorado antes. O processo de impressão é teatral 
e visualmente impressionante e a Of a Kind é a minha visão de criar 
um conceito de retalho experiencial que traz personalização ao estilo 
internet para a loja de Rua.” 
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Combinando o apelo emocional dos utilizadores para capturar as suas próprias 
memórias e momentos com o mercado de personalização já rentável significa 
que a Of a Kinf oferece aquilo pelo qual os clientes estão dispostos a pagar. 
Wesley já levou o seu negócio para lojas de rua e centros comerciais este 
verão, bem como para o reconhecido Festival Goodwood utilizando um tuk tuk.

“Uma vez nascida a ideia de negócio, a VersaUV LEF-20 foi a escolha óbvia 
de impressora para o tornar realidade. A velocidade, flexibilidade e poder das 
máquinas Roland DG mostram que elas são capazes de se adaptar facilmente 
a trabalhar num ambiente de retalho. A LEF-20 também é uma máquina fiável, 
extremamente rentável e que, como um novo negócio, foi a chave que nos 
permitiu aumentar as nossas margens de lucro,” adianta Wesley.

A Of A Kind tem grandes ambições para o futuro, como explica Wesley: “Eu 
quero continuar a desenvolver o projeto, e isso, naturalmente, implica que em 
breve será necessário  expandir a nossa família de impressoras Roland DG. 
A minha ambição é desenvolver o negócio até um estado em que estamos a 
trabalhar com várias impressoras em diferentes locais, em todo o país.”
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CASE STUDY: 
KUSTOMIZED 
Derby, UK

www.kustomized.co.uk

Depois de 15 anos de carreira bem-sucedidos em TI, Ash Mediratta 
teve contacto pela primeira vez com a tecnologia da Roland DG ao 
instalar uma impressora num cliente. Intrigado com as capacidades 
da máquina, em 2009 mudou de carreira e lançou o seu primeiro 
negócio de personalização para retalho na loja Kustomized.co.uk; 
especializando-se em impressões personalizadas de vestuário, roupa 
desportiva, acessórios personalizados e itens de oferta gravados. 

Ash sabia que precisava de uma máquina compacta de confiança 
para o ajudar a lançar o seu negócio, por isso, depois de uma 
recomendação, investiu numa gravadora de Impacto Metaza da 
Roland DG, que lhe permite gravar logotipos sob medida, lettering 
detalhado e ilustrações complexas em toda uma gama de produtos, 
incluindo artigos para presentes pequenos, troféus e medalhas. 

Para atender a quem procura produtos impressos, Ash investiu 
numa impressora/cortadora de vinil e uma cortadora de vinil de 
secretária da Roland DG. A máquina de impressão e corte oferece 
à Kustomized.co.uk uma solução para produzir autocolantes de alta 
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qualidade, rótulos e decalques de veículos. Ao mesmo tempo, frequenta um 
curso de Introdução à Impressão Digital para ganhar algum conhecimento e 
aconselhamento de especialistas.

Comentando a sua relação com a Roland DG, Ash referiu: “Após a compra, 
ficou claro quase de imediato que as nossas máquinas Roland DG eram 
fiáveis, altamente eficazes e que podiam ajudar-nos a desbloquear o 
verdadeiro potencial lucrativo da impressão e corte e da tecnologia 
de gravação. O curso também foi altamente informativo e deu-me o 
conhecimento e a experiência prática necessária para criar e produzir os 
produtos que poderiam garantir o lucro.”

A partir daí a Kustomized.co.uk expandiu-se ano após ano, levando Ash a 
investir em equipamentos Roland DG de gravação maiores e mais rápidos, 
a adquirir a VersaUV LEF-20 impressora UV, e a abrir uma segunda loja 
Kustomized.co.uk, e depois um terceiro espaço, especializado em retalho 
chamado Spondon Trophies. Com a LEF-20, a Kustomized.co.uk pode agora 
oferecer aos seus clientes uma vasta gama de objetos de brinde e oferta, 
com a capacidade de imprimir em virtualmente qualquer material.



NOTAS
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www.rolanddg.pt


