
GOOD IMPRESSIONS REMAIN.

AS BOAS IMPRESSÕES FICAM. 



About turning 20 years of activity and remaining faithful to the matrix that inspired its 
creation - digital printing in large formats - DigiPress will start a new phase of activity, 
extending its area to the production of labels with high standard quality.

To this end, DigiPress acquired printing and finishing equipment, with the highest cur-
rent technology, to provide an adequate response to the diverse needs of the market.

So we can offer, beyond the chromatic printing with variable data, the usage of ad-
ditional colors, stamping, varnish, lamination, embossing and braille, complemented 
by the most sophisticated equipment and cutting control.

Beneficiating of the institutional link with Multiponto, SA, which operates in the web 
offset sector and conventional sheetfed, DigiPress is able to face the broadest spec-
trum of challenges that may be posed, benefiting from the wide experience of all those 
involved. 

For long time the actions speak for us! 



Prestes a completar 20 anos de actividade, mantendo-se fiel à matriz que inspirou a 
sua criação – a impressão digital em grandes formatos – a Digipress vai iniciar uma 
nova fase de actividade, alargando a sua área à produção de rótulos e etiquetas com 
elevado padrão de qualidade.
Para o efeito, a Digipress adquiriu o equipamento de impressão e acabamento com a 
mais elevada e actual tencologia, de modo a proporcionar uma resposta adequada às 
mais diversas necessidades do mercado.
Assim, podemos oferecer, além da impressão cromática com dados variáveis, a utili-
zação de cores suplementares, estampado, verniz, laminação, relevo e braille, com-
plementada pelo mais sofisticado equipamento de corte e controle.
Mercê da ligação institucional existente com a Multiponto, SA, que opera no sector 
offset rotativa e folha convencional, a Digipress está em condições de corresponder ao 
mais amplo espectro de desafios que lhe possam ser colocados, beneficiando da larga 
experiência de todos os agentes envolvidos.

Desde há muito, os actos falam por nós!

Adão Silva. A Administração

The Administration





A Digipress tem parcerias com 
designers conceituados, agências 
de publicidade, editoras e 
empresas de renome dentro e fora 
de Portugal.

DigiPress has partnerships with 
renowned designers, advertising 
agencies, publishers and reputed 
companies in and out of Portugal. 

Pré-impressão . Prepress 5





Produção . Production 7

A Digipress alargou a sua área de 
atuação com a produção de rótu-
los e etiquetas com vários tipos 
de acabamento, nomeadamente, 
utilização de cores suplementares, 
estampado a quente, verniz, lami-
nação, relevo e braille.

DigiPress extended its area of oper-
ations with the production of labels 
and stickers with various kinds of 
finishing, in particular, use of sup-
plementary colors, hot stamping, 
varnish, lamination, embossed and 
braille.

Rótulos e etiquetas . Labels





9Produção . Production

A mais-valia da Digipress está 
no rigor e na flexibilidade que 
imprime em todos os trabalhos 
de grande formato em substratos 
rígidos e flexíveis, utilizando 
tintas Latex, U.V. e solventes.

The added value of DigiPress is 
on rigor and flexibility in all work 
in large format, rigid and flexible 
substrates using latex, solvents 
and UV inks.

Grandes Formatos . Large Format
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Rotativa Offset . Web Offset Press





No pequeno formato, a alta tecnologia permite 
a produção de peças com diferentes formatos e 
acabamentos.

In small format, high technology allows the 
production of pieces with different shapes and 
finishes.

- Short-run with high precision graphic finishing 
- Customized profiles to match offset printing
- Printing samples

Pequenos formatos . Small Formats
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Offset Folha a Folha . Offset Sheet-fed Press
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Para além de uma frota própria que 
garante os serviços de transporte e 
logística a nível nacional, a Digipress 
tem também parceiros estratégicos 
que facilitam e favorecem a exportação 
dos seus produtos.

Beyond its own fleet that ensures the 
services of transportation and logistics 
at a national level, DigiPress also 
has worldwide strategic partners to 
facilitate and promote the export of its 
products.

Transporte e Logística
Transports and logistic



“Rapidez, qualidade e disponibilidade. Na Digipress não há impossíveis.”

António Silva, Director de Marketing da Marques Soares

“Já trabalhámos com muitas gráficas, mas nenhuma cumpre tão escrupulosamente 

os prazos de entrega como a Digipress.”

Marta Gonçalves, Dep. de Comunicação da Pré-Natal

“Irrepreensíveis a todos os níveis. É sempre um prazer trabalhar com a Digipress.”

Hugo Teixeira, Dep. de Marketing do Jumbo

15Opiniões . Reviews



Rua da Fábrica, 260
4584-013 Baltar - Portugal
Telef: +351 224 151 581
Fax: +351 224 153 630
digipress@digipress.pt

GPS: N 41º 10’ 37’’ | W 8º 23’ 20’’


