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A empresa GFP se caracteriza por oferecer uma série de serviços integrados. Não só impressos offset e 
digitais de alta qualidade, mas também fotografia industrial, fotolito, editoração, logística. Em colaboração 
com empresas, escritórios e agências de publicidade.  
O grande estabelecimento – um projeto de Gino Valle –  situado no sul de Pordenone, nordeste da Itália, se 
desenvolve sobre uma superfície de cerca 6.000 m2.  
Cinquenta profissionais, fotógrafos, designers, técnicos de impressão altamente especializados e 
atualizados garantem confiabilidade, pontualidade e redução de custos, discrição. Em uma única palavra, 
qualidade. 
40 anos de know how consentem à GFP de propor-se como o parceiro ideal para as empresas que 
necessitam de processos operacionais garantidos, inovadores e de excelência. A GFP é capaz de realizar 
um plano de comunicação para a sua empresa desde o papel impresso até o digital, focalizando a atenção 
em um projeto de venda altamente eficaz para o seu produto/serviço. 
 
 

 
IMPRESSÃO OFFSET 

A GFP é uma empresa cuja vocação ao serviço faz parte do seu DNA. A GFP distinguiu-se, no decorrer de 
40 anos de atividade, pela sua capacidade de fornecer soluções garantidas aos projetos do cliente. E um 
produto impresso de alta qualidade absoluta. 
Tal excelência, na impressão offset, deriva de uma cultura técnica avançada: a GFP foi a primeira empresa 
que iniciou a utilizar na Itália o sistema CTP (computer to plate), atualmente bastante difundido. Máquinas 
de quatro e cinco cores com pintura em linha, permitem processos especiais, de tendência. 
Adicionamos ainda a disponibilidade, em outsourcing, de uma área reservada, no sistema informático da 
GFP, para poder gerenciar os pedidos, armazenar os impressos e os documentos dos nossos Clientes. 
 
 
 
IMPRESSÃO DIGITAL 
 
As empresas requerem impressos de qualidade, em pouco tempo e custos reduzidos. 
Nestes últimos anos houve um forte aumento na demanda de impressos a custos reduzidos e 
consequentemente a renúncia à qualidade do produto para economizar. Atualmente isto não ocorre mais: a 
GFP, graças aos equipamentos  de última geração, propõe impressos digitais de alta qualidade, muito 
próximos às impressões offset. E com tempo de entrega muito reduzido: alguns dias, se não poucas horas. 
Com custos absolutamente competitivos. 
 
A GFP propõe a flexibilidade da impressão digital a cores ou preto e branco. 
A impressão digital consente: 
- imprimir frente/verso em uma única passagem 
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- um formato maxi (até 57×36 cm) 
- o uso de suportes muito diversos: papel até 300 gramas, poliéster, adesivos 
- encadernação com lombada quadrada inclusive em impressos importantes (até 200 páginas) 
- uma forte personalização da mensagem, com dados variáveis, tanto no texto como nas imagens, em cada 
cópia 
 
 
 
RENDERING FOTORREALISTA 
 
O serviço de Fotografia 3D junto com o tradicional serviço de fotografia industrial GFP fornecem novas 
oportunidades de comunicação ao nosso Cliente. 
 
Como apresentar um produto que ainda não existe 
As imagens digitais em 3D são as soluções ideais, normalmente de grande impacto emocional. 
São suficientes os desenhos do projeto do produto para obter resultados espetaculares, muitas vezes 
enriquecidos por ambientações que completam uma apresentação eficaz, exibida em alta resolução e em 
altíssima qualidade. Um instrumento de venda, muitas vezes “mais do que real”: a melhor comunicação 
possível mesmo quando o produto ainda não existe. 
 
A fotografia virtual 3D oferece uma série de vantagens concretas: 
- total flexibilidade na escolha do ponto de vista “fotográfico” 
- boa velocidade para adaptar o produto a ser apresentado, com soluções particulares ou idéias de 
“protótipo” 
- o uso de suportes muito diversos: papel até 300 gramas, poliéster, adesivos 
- obtenção de ambientações particulares normalmente inacessíveis 
- otimização da imagem e definição da resolução em DPI em função do seu uso final. 
As imagens virtuais em 3D são destinadas não apenas para a visualização rápida mas também para 
apresentações definitivas e de alta qualidade. 
Tanto para a empresa privada, como por contrato ou nos concursos públicos, em comunicações web ou 
vídeo. 
 
Visite o nosso site e entre no setor render 3D fotorrealista: http://www.fotografia3d.net 
 
 
 
FOTOLITO E PRÉ-IMPRESSÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS  
 
A adoção dos padrões internacionais de qualidade (as provas cor são certificadas Gmg Color ISO Fogra39) 
e o conhecimento detalhado dos métodos de fotografia dos operadores fotolitógrafos, asseguram uma alta 
qualidade dos arquivos a qualquer momento do processo de produção e uma impressão final de excelência. 
O escritório técnico GFP é em condições de realizar para os seus Clientes, todas as atividades de design 
gráfico, paginação e composição do catálogo comercial e lista técnica para o Cliente adaptando a 
comunicação ao próprio mercado de referência. 
 
 
 
GERENCIAMENTO LOGÍSTICO E DISTRIBUIÇÃO  
 
Com a gestão da Logística e distribuição, a GFP é em condições de assumir o gerenciamento total do 
produto impresso dos próprios clientes garantindo o gerenciamento e a distribuição com controle e 
automação gerenciados através da web. 
 

http://www.fotografia3d.net/
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Os objetivos do nosso serviço inclui, planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo de 
armazenamento do seu material e das respectivas informações com o objetivo de satisfazer as exigências 
de comunicação e marketing da sua empresa. 
 
A divisão logística pode realizar para a sua empresa: 
- a distribuição de catálogos comerciais para as suas filiais no Mundo inteiro 
- o envio de um catálogo para o seu Cliente que está efetuando a solicitação através do seu site web, 
realizando uma embalagem personalizada com carta de apresentação "ad hoc" 
- efetuar envio em grupos específicos para eventos promocionais, reuniões, feiras 
- preparar kit de manuais e informações relacionados com a linha de produção e linha de produtos já 
prontos para embalar  seu produto acabado 
- envelopamento e expedição da documentação fiscal, administrativa, legal com arquivação digital do 
documento 
- preparação de kit marketing/promocionais conforme as suas indicações e envio em seu nome 
 
A GFP pode se demonstrar um parceiro útil para empresas internacionais que desejam controlar a própria 
comunicação no mercado italiano com um acesso privilegiado no setor de competência. 
 
 
INOVAÇÃO E SERVIÇOS AVANÇADOS 
 
A GFP possui um centro de elaboração de dados avançado com mais de 12 servidores e é em condições de 
suportar o inteiro processo empresarial e as expectativas dos seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. O Cliente pode interagir com o staff GFP usufruindo da Internet como meio de comunicação 
(VOIP, file manager, chat, web proofing, remote PDF control, videoconferencing). 
Os tipos de serviços que a GFP pode oferecer na modalidade ”software as service” passando desde uma 
plataforma de Digital Asset Management até o Remote Web Proofing, com a integração dos serviços 
essenciais como o envio e recepção rápida de arquivos (atualmente 4 HDSL de 4 Mbps oferecem este 
serviço por um total de 16 Mbps). 
A segurança dos dados e das informações é garantido por severos sistemas de controle, constantemente 
monitorados e atualizados. 
 
Os principais serviços disponíveis são: 
 

• Image Database: um sistema de arquivamento eletrônico para as suas imagens em alta resolução 
e layout de impressão. Se você já é nosso cliente 

• File Manager: uma aplicação web rápida para enviar e receber arquivos da GFP através de linhas 
internet em altíssima velocidade e com banda mínima garantida. Se você já é nosso cliente 

• Agfa Web Approval: uma interface web para visualizar a cianotipia online, efetuar alterações, 
enviar correções, tudo isto integrado diretamente com os sistemas operacionais empresariais.  

• PDF Web Check: é uma ferramenta rápida para baixar o seu documento PDF pronto para ser 
impresso e também para verificar se o documento é compatível com as especificações exigidas 
pela GFP, para poder obter uma alta qualidade de impressão.  

 
 
APLICAÇÕES TABLET/SMARTPHONE 
 
Partindo da nossa profunda experiência na comunicação nasce a nossa seção destinada à pesquisa e 
desenvolvimento dedicada aos “APP”, instrumentos altamente intuitivos, com um grande impacto 
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emocional que permitem a qualquer impresso, mesmo os mais simples, de tomar vida e ser difundido com 
custos vantajosos em tempo real, em larguíssima escala. 
Desta forma a sua empresa irá aparecer no Mundo inteiro através de Apple Store, Google Play ou Windows 
Marketplace, com um inegável aumento da notoriedade e das oportunidades de venda. 
Desenvolvemos para vocês várias soluções B2C e B2B em condições de satisfazer qualquer exigência, desde a 
comunicação dinâmica com a sua rede de venda e distribuição até a comunicação pessoal com os seus 
clientes finais. Uma parceria com a Samsung nos garante a possibilidade de oferecer soluções “pronto para o 
uso” com uma ótima relação qualidade/preço. 
 
 
 


