SETOR
VAREJISTA

SOLUÇÕES PARA CADA NECESSIDADE

PROJETOS
COMERCIAIS

SOLUÇÕES PARA O VAREJO QUE FARÃO
O SEU NEGÓCIO CRESCER
Os consumidores de produtos de varejo atualmente exigem mais conforto, transações ágeis e serviço personalizado.
Para acompanhar o ritmo acelerado do setor varejista é preciso contar com a tecnologia que ajude você a controlar os
custos e melhorar a experiência do cliente.
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CENTRO
COMERCIAL
Cartazes promocionais
em grandes formatos
Nossas impressoras de grande formato
SureColor® produzem impressões de
qualidade fotográfica sob medida, utilizadas
em cartazes e pôsteres promocionais.

1

1

2

5

Impressora portátil
de recibos para agilizar
as vendas
A TM-P20 é uma impressora térmica de
venda móvel para lojas, que ajuda a evitar
filas desnecessárias e melhora a
experiência de compra do cliente. As
impressoras portáteis Mobilink™ permitem
agilizar os tempos de pedidos, gerando
maior rentabilidade e melhorando o serviço.
São duradouras, oferecem a melhor
duração de vida de bateria da sua
categoria, além de funções como a de
economia de papel.

Soluções de atendimento
ao cliente de última
geração
As impressoras inteligentes para ponto de
venda oferecem tecnologias inovadoras,
flexíveis e poderosas para melhorar a
experiência do cliente nas lojas.
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Epson ColorWorks é a solução ideal para
impressão sob demanda de pequenas
tiragens de etiquetas. Este equipamento
permite imprimir etiquetas em uma mesma
etapa, reduzindo os custos de
pré-impressão e armazenamento.
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Etiquetas coloridas para
organização de estoque
®
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Sinalização digital
Atraia a atenção dos clientes e destaque
seus produtos com telas dinâmicas e
comunicações digitais. Os projetores
Epson são extremamente versáteis e
podem projetar na parede, teto e no chão.
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SHOPPING
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Etiquetas personalizadas
e duradouras
Destaque seus produtos com etiquetas
coloridas chamativas e de alta qualidade,
além de indicadores impressos sob
demanda. As impressoras Epson
ColorWorks® são ideais para sinalização de
prateleiras, linhas especiais e promoções.
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Impressão móvel
no ponto de venda
A TM-P20 é uma impressora térmica e
portátil para o ponto de venda de uma
lanchonete ou em um shopping center. As
impressoras portáteis Mobilink™ permitem
agilizar os tempos de pedido, gerando
maior rentabilidade, melhorando o serviço
e experiência do cliente. São duráveis,
oferecem o melhor tempo de utilização da
bateria de sua categoria, além de funções
como economia de papel.

7

Robustez e confiabilidade
no ponto de venda
As impressoras de recibos Epson, como a
TM-T20 e TM-T88V, trazem a robustez e
confiabilidade necessárias ao ponto de
venda, aliadas com o melhor custo
benefício do mercado.
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SUPERMERCADOS
E ESTACIONAMENTOS
O melhor custo-benefício
de impressão para o seu
ponto de venda.
A impressora TM-T20 com seu design
compacto e moderno, permitirá através da
tecnologia térmica imprimir rapidamente
em seu ponto de venda trazendo o melhor
custo-benerfício em impressões térmicas.
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Impressoras corporativas
WorkForce® Pro
Imprima em cores ou em preto com a
qualidade, resolução e economia. São
rápidas, compactas, econômicas e
resolvem as necessidades de impressão
e conectividade dos departamentos
administrativos.

Scanners para gerenciar
e arquivar seus relatórios
e faturas
Digitalize e organize seus relatórios,
documentos e faturas rapidamente,
separando de maneira mais fácil uma
grande quantidade de documentos com
os scanners Epson WorkForce®.
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A melhor solução para
trabalhar no caixa
A TM-T88V é uma impressora térmica para
o ponto de venda com volume alto de
impressão. Com velocidades de impressão de
até 300mm/s, dupla interface para melhorar
conectividade e economia de papel térmico,
é a opção ideal para este tipo de negócios.
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Etiquetas personalizadas
para melhorar a organização
Epson ColorWorks® é a solução ideal para
impressão sob demanda de tiragens
pequenas de etiquetas. Este equipamento
permite a impressão de etiquetas em uma
mesma etapa, reduzindo os custos de
pré-impressão e armazenamento.
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POR QUE ESCOLHER A EPSON?
As empresas que fazem investimentos inteligentes em tecnologia conseguem resultados concretos e de
sucesso. A Epson é a fornecedora líder em soluções tecnológicas para a gestão de documentos, colaboração,
transações de clientes e impressão comercial. Nossas tecnologias avançadas oferecem ótima produtividade,
excelentes resultados e soluções efetivas por um custo que nos diferencia de nossos concorrentes.
Nossos parceiros preferem a Epson por nosso compromisso com:
• Soluções que geram rendimento
• Pesquisa e desenvolvimento avançados
• Valor, serviço e suporte de primeira linha
• Práticas de fabricação sustentáveis

Maior produtividade
Nossa tecnologia avançada, versátil, poderosa e fácil de usar permite que seus funcionários se
concentrem somente nos clientes.

Soluções que se adaptam aos orçamentos
Produtos que oferecem excelente valor, fácil integração e confiabilidade sólida que ajudam a alcançar os
melhores resultados.

Foco no cliente
Seja parceiro da Epson e tenha soluções tecnológicas inovadoras com respaldo de um serviço e suporte
de primeira linha.

Compromisso com o meio ambiente
Criamos produtos confiáveis, recicláveis, que oferecem economia de energia e eficiência, e contam com
um forte compromisso e cuidado com o meio ambiente.

Epson, Moverio, SureColor e WorkForce são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. BrightLink é uma marca registrada e Mobilink
é uma marca comercial da Epson America, Inc. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém qualquer direito sobre essas marcas. Copyright 2019 Epson America, Inc.
CPD-50865 03/19

Saiba como nossos produtos podem fortalecer o seu estabelecimento de varejo.
Acesse https://epson.com.br/negocios-solucao-mercado-varejo

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

