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-Situada a Tortosa, amb una superfície de 
2.000 m2. 

- Inversió del 20% de la nostra facturació 
amb R+D+i, que ens permet estar al 
capdavant del nostre sector. 

- Fundada per Manel Lletí fa 60 anys com a 
impremta comercial. 

-En els últims 20 anys especialitzats amb 
Màrqueting Directe.





MÀRQUETING DIRECTE  I

Dissenys dinàmics personalitzant, textos, imatges, estils, i el layout sencer. 

Diferents tipus de personalitzacions segons la BDD: 

1. Directament sobre els camps que hi han a la BDD. 
2. Mitjançant càlculs on apliquem la lògica empresarial 
3. Utilitzant el feed back, campanyes en cascada 

Un exemple de màrqueting directe simple, seria el complet de la agència de viatges.

Màrqueting directe  =  disseny tradicional  +  BDD



Un altre exemple més complex seria un supermercat on es fa una campanya inicial 
amb cupons descompte. I després desencadena una campanya de feed back 

Objectiu: 
- Captar l’atenció del client eliminant informacions que puguin distreure. 
- S’analitza el perfil del client i s’aplica les regles de campanya.  
- Oferir el producte adequat, a la persona adequada en el moment adequat. 
- Es crea una necessitat de compra. 

Aquest sistema que aparentment té unes despeses més elevades, té un ROI molt més 
alt que la publicitat convencional.

MÀRQUETING DIRECTE  II
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SOFTWARE

Software propi que ens permet: 

1.La Gestió i creació de campanyes, multi-marca i multi-idioma. (versionats) 
2.Creació d'elements gràfics necessaris. 
3. Implementació de la lògica empresarial. 
4.Tractament i anàlisis de les BDD. 
5.Gestió de continguts textos o imatges (reutilització de continguts). 
6.Utilització de variables i globals (canvis massius eliminant errors de versionats) 
 exemple telèfon. 
7.Seguiment dels enviaments. 
8.Tot tipus d’informes i estadístiques  sobre el resultat de la campanya. 
9.Generació dels pdf’s, capaç de generar un milió de pdf's amb unes poques hores.





Campanyes multi-canal que es complementen entre elles. 

Per a l'enviament d'e-mails disposem de potents servidors i per a la impressió disposem: 

-Màquines digitals de full d'alta producció.  Tant de B/N com en color i amb tecnologia 
làser i inject. 

-Nova adquisició: rotativa digital. L'únic model que hi ha en la península i dels pocs que hi 
han Europa.

IMPRESSIÓ
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ROTATIVA DIGITAL

D'aquesta màquina cal destacar: 

-Alta velocitat (gairebé 300 ppm) 
- Impressió de 10 colors alhora 5+5. 
-Una qualitat impressionant i una estabilitat de color fins i tot millor que l'òfset. 
-Podem treballar en papers de 45gr., en òfset és impensable, fins a 350gr. 
- Format paper espectacular, una amplada de 51cm fins una llargada sense límit. 

(bobina sencera 10 Km aprox.)





ACABATS

Destaquem els tres principals:  

- El complet és un producte de molta vistositat a uns preus molt competitius, on 
s’apliquen diferents tipus de coles. 
- L’ensobrat té l’avantatge de la confidencialitat i que podem posar varis elements dintre 
del sobre. 
Les nostres ensobradores poden arribar fins 18.000 ensobrats hora, i ens permeten: 

- Fer plegats en línia. 
- Fer matching (casat dels elements garantint que el contingut és del mateix client) 
- Fer selectius, en funció de la lectura del codi, de l’element principal, agafa d’una 
estació o d’una altra. 

- L’embossat, similar a l'ensobrat però substituint el sobre per plàstic donant un acabat 
brillant impactant.

Complet              Ensobrat             Embossat



CLOENDA

Aquests són només alguns del productes més rellevants, però també fem Rasques, 
Cupons Resposta amb cola rehumectable, Billing, Transpromo,  PLV’s, i amb el 5 color, 
impresos de seguretat o per a protecció de marca. 

Estem a la vostra disposició per col·laborar en Màrqueting Directe, Personalització o en 
altres productes que us pugin encaixar per les característiques de les nostres màquines. 

I això és tot. Gràcies per escoltar-nos 



C/. H, 332 - Pol. Baix Ebre - Tortosa 
977597196 - info@sistemes.net
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