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18 J-TECK apresenta tintas de alta tecnologia na FESPA
 Brasil 2016
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A alta tecnologia em tintas para impressão
 será demonstrada na FESPA Brasil 2016
 pela J-TECK. A empresa destaca a importância mundial que possui a feira,
 que acontece de 6 a 9 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo, e estará
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 com novidades em seu estande.

Para o Gerente da J-TECK, Fabricio Christoff, a feira tem importância no
 cenário nacional e internacional: "Esta feira tem tomado proporções
 significativas de importância e alcance, pois traz muitas novidades para o
 segmento, bem como reúne excelentes empresas no intuito de ter o melhor
 em tecnologia. Cientes disso, a J-TECK tem participado de todas as edições
 da FESPA no Brasil e no mundo. Podemos dizer que a FESPA Brasil já é
 referência no segmento digital e estamos honrados em participar da mesma".

Durante a FESPA Brasil 2016, a J-TECK vai apresentar muitas novidades
 envolvendo as tecnologias mundiais. "As tintas J-TECK sempre são o maior
 ênfase, pois são elas que trazem a qualidade final do produto dos clientes,
 com cores fortes e vibrantes e alta tecnologia envolvida", explica Manoela
 Schmitz Christoff, Gerente de Vendas da J-TECK. Em exposição, estará a
 linha J-Cube Extra, nova série para cabeças Ricoh e Kyocera. A nova série foi
 elaborada para trazer aos equipamentos de alta produção com a nova geração
 de cabeças de impressão uma intensidade de cor, muito além do que o
 mercado está acostumado a ver, conforme destaca Manoela: "As tintas J-
Cube permitem com que se atinja alta intensidade de cores, com uma menor
 quantidade de tinta e trabalhando com papéis de baixa gramatura e não
 tratados".

Entre os equipamentos de impressão apresentados, estarão presentes
 impressoras de 1,60m de largura a preços de máquinas de pequeno porte. A
 J-TECK também disponibilizará ao mercado impressoras de até 8 cores para
 sublimação, aumentando assim o gamut de cores e as impressoras de alta
 performance. "A J-TECK está sempre interessada em mostrar o melhor custo-
benefício e o que melhor se enquadra para a realidade do cliente. O interesse
 maior da J-TECK é promover a sublimação digital no Brasil, orientando e
 informando aos clientes e interessados quais as melhores alternativas no
 segmento".

Seja o primeiro de seus
 amigos a curtir isso.
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Mercado de sublimação

A J-TECK enxerga o mercado de sublimação crescendo a cada dia. "Esta
 forma de impressão digital traz muitos benefícios por ser mais econômica,
 mais fácil, necessitar de menor demanda de processos e funcionários, além de
 ser mais ecológica. Para tanto, este segmento traz nítidos benefícios para a
 utilização. Abrangendo vários ramos de atividade, a sublimação digital é um
 processo de fácil adaptação e que agrega muitos benefícios às empresas que
 a utilizam", detalha Fabricio.

Para Manoela, a sublimação segue em um patamar elevado dentro do
 mercado, "isso principalmente por sua versatilidade de utilidades, podendo ser
 usado em diversos setores como da moda, comunicação visual, brindes,
 esportivo, fotografia, decoração, entre outros. Além disso, outro fator que
 chama muito a atenção e que de certa forma temos percebido através de
 nossos clientes é que com a desvalorização do real perante o dólar, algumas
 empresas já começaram a reduzir suas importações principalmente da China
 para começar a produzir aqui no Brasil suas coleções, e isso pode fazer com
 que novas demandas de mercado no segmento da moda aumentem para que
 a sublimação continue em crescimento". A J-TECK está atenta às mudanças
 de mercado e auxilia os clientes a buscar todas as oportunidades que forem
 surgindo, acreditando que 2016 trará um crescimento para o setor.

Com isso, a J-TECK atua forte para levar soluções eficientes aos clientes. Para
 2016, além dos lançamentos citados, há também a linha de tintas para
 cabeças Konica Minolta e Panasonic, que também são cabeças de impressão
 que já estão ganhando espaço no mercado de sublimação, explica a equipe
 da J-TECK. Os clientes se beneficiam também das tintas fluo, que estão
 entrando com força no mercado brasileiro para cores diferenciadas em setores
 como esportivo, moda e outros; Pink, Yellow, Turquesa e Orange são opções

http://www.twosides.org.br/
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 disponbilizadas pela empresa. Com relação às impressoras, a J-TECK traz
 novidades também no setor de alta produção com equipamentos com
 velocidades acima de 200m2/hora.

FESPA Brasil 2016

A FESPA Brasil 2016 acontece de 6 a 9 de abril de 2016 no Pavilhão Branco
 do Expo Center Norte, em São Paulo, e apresenta o melhor em comunicação
 visual, sinalização, grandes formatos, estamparia digital, decoração de
 interiores e muito mais. A feira abriga importantes iniciativas que fazem parte
 do "Profit for Purpose", programa de reinvestimento de lucros da FESPA no
 mercado, como o Congresso Internacional de Comunicação Visual e
 Impressão Digital e o Digital Textile Conference, visando levar a melhor
 informação para todos os visitantes.

A feira acontece paralelamente com a ExpoPrint Digital, evento focado em
 soluções de impressão digital - como baixas tiragens, dados variáveis e
 softwares - e a Brasil Label, focada no segmento de rótulos e etiquetas.
 Cadastre-se gratuitamente para visitar a FESPA Brasil no site:
 www.fespabrasil.com.br.
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