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La comunicació gràfica  
és tot mitjà pel qual  
es transmet un missatge  
de forma visual.
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Què fem
Com ho fem
Qui som
Des de quan

360º
Desenvolupem tots els processos de la comunicació gràfica. 
Això ens permet tenir una visió global per oferir solucions  
i satisfer necessitats.



Què fem

La voluntat d'estar presents en totes les 
fases del procés de la comunicació gràfica i 
el fet de garantir-les, ha fet que la versatilitat 
sigui un tret del nostre tarannà.
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Com ho fem

Ens contactes, ens reunim, t’escoltem, 
busquem la millor solució econòmica  
i qualitativament parlant i amb el teu 
consentiment, ens posem a treballar.  

Sempre et mostrarem proves prèvies  
del teu projecte abans de realitzar  
la producció definitiva.
 
Podràs modificar, afegir o treure  
el que consideris oportú en aquesta  
fase prèvia.
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Qui som

Som un grup de persones professionals, 
formades, qualificades, honestes  
i responsables que integrem un equip  
per donar resposta a qualsevol tipus  
de projecte que una empresa pugui 
necessitar en l’entorn de la  
comunicació gràfica.

Treballem totes les fases del procés 
productiu, a qual cosa fa que la qualitat  
del servei sigui molt elevada.  

Us assessorem, busquem i trobem  
la millor solució per als vostres  
interessos també des del punt  
de vista econòmic.
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Des de quan

Des del 1990 estem al vostre servei  
com a estudi d’arts gràfiques.

Des d’aleshores hem anat augmentant  
els nostres serveis fins a ser el que sóm 
avui: una sòlida empresa de comunicació 
gràfica amb professionals altament 
qualificats i amb una excelent relació  
amb els nostres clients.

Els nostres 25 anys d´experiència 
permeten donar solucions adequades  
als teus projectes.
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gràfic
web
retolació
fotografia
audiovisual
impressió 3d

serveis
Sempre en constant creixement, afegim nous productes  
i serveis que ens ajuden a expressar noves formes  
d’apropar-nos als clients.



Imatge corporativa

Papereria

Fulletons

Catàlegs

Cartells

Llibres

Revistes

Monogràfics

Llistes de preus

El paper està molt viu 
i ho estarà molts anys més
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Els teus clients 
sempre et buscaran 

a internet.  
Cuida la teva 

imatge a la xarxa

Disseny web

Web corporativa

Web dinàmica

Xarxes socials

SEO

SEM

Community Manager

Hosting

Landing page

Email màrqueting

Manteniment web

Apps
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L’aspecte extern del teu 
negoci diu molt de tú. 

Aprofita’l!

Botigues

Punts de venda

Stands

Vehicles

Decoració

Arquitectura efímera

Fires

Congressos

Corporis

Ficticis

Displais
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Eina d’expressió 
fonamental per la 
comunicació de 
qualitat amb els 

teus clients

Publicitària

Paisatge

Naturalesa

Retrat

Aliments

Interiors

Esports

Arquitectura
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Potent recurs per  
a les teves campanyes

Industrials

Virals

Corporatius

Esdeveniments

Conferències

Videomàrqueting
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Prototipad ràpid

Fabricació additiva

Termoplàstics FDM 

Fotopolímers Polyjet

Maquetes

Sèries curtes

Decoració

Nova tecnologia  
que ve per quedar-se
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email-màrqueting
emprenedor
comerços
editorial
fires sectorials i events
impressors
restyling
impressió 3d
apps respostes
Hem volgut anomenar respostes a propostes concretes  
com a exemples de productes i serveis reals. Són una petita 
mostra per poder establir un punt de partida.



email màrqueting
Crea, analitza i pren decisions amb una campanya online.

emprenedor
La imatge que vols projectar és important. Comença amb el que és bàsic.

Disseny i 
desenvolupament 

d'emailing

Enviament 
i anàlisi 

de resultats

Landing 
page

Solució analògica

+

+

+

+

+

+

Logo
250 

targetes 
de visita

200 fullets 
corporatius

(díptic, tríptic)

Solució digital

Emails amb 
nom propi

Domini propi Caràtula web
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comerços
Fes-te visible en el teu entorn.

editorial
Maquetació ràpida i sense errors. Amb la garantia d'una empresa  
que fa més de 25 anys que maqueta.

Disseny
Impressió  

de 500 flyers  
per bustiada

1 cartell  
o displai  

tipus Rollup
+ Disseny

Maquetació  
de tot tipus  

de publicacions
++
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fires sectorials i esdeveniments
Si tens un esdeveniment on has de donar la millor imatge de la teva 
empresa, compta amb la nostra col·laboració.

impressors
El teu complement gràfic professional. T'ajudem amb la preimpressió dels 
teus treballs de forma ràpida i acurada amb fitxers llestos per a ser impressos.

2 parets  
de 2 x 2 metres

1 frontal superior  
amb el nom

1 display tipus 
Rollup

1 taulell 
plegable

+

+

+

Maquetació de 
tot tipus 

d'impressos
(llibres, revistes, etiquetes, 

catàlegs ...)

Disseny +
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restyling
T'assessorem gratuïtament per renovar la teva imatge.

impressió 3d
El teu projecte, de la pantalla a la realitat.

Impressió 3D  
de fitxers .stl

Lliurament d'una 
proposta de millora

Estudi dels elements  
de comunicació actual +
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apps
Passa les teves publicacions del paper a la tablet i smartphone.

I tot això ho fem així:

Gestió  
i comercialització  

de projectes  
App

360º 39 / sde sde / 38



Passeig del Canal 41
08970 · Sant Joan Despí
Barcelona
T. 93 480 83 94
info@s-edicio.com
www.s-edicio.com

facebook.com/SistemesEdicio

es.linkedin.com/in/sistemesedicio


