Canon do Brasil apresenta soluções de impressão para
supermercados na APAS 2019
Empresa japonesa irá levar diversas impressoras para a maior feira do setor

Pela primeira vez a Canon, líder mundial em soluções de imagem digital, irá participar
da APAS Show, maior evento supermercadista do Brasil que acontece entre os dias 6 e
9 de maio, em São Paulo. A empresa japonesa irá mostrar aos visitantes suas soluções
de impressão de cartazes para supermercados e lojas.
“A Canon tem tido um sucesso e um pioneirismo no mercado de impressão de cartazes.
Então os cartazes que são colocados nas lojas, de promoções e ofertas hoje tem migrado
para uma produção digital. Saído do método artesanal, cartazista, ou seja, desenhado,
para o método de impressão digital. A Canon já entrou neste nicho há alguns anos e
agora faz sentido participarmos da APAS para ampliar ainda mais nosso posicionamento
no mercado”, afirma o gerente de revendas da Canon do Brasil, Fabiano Peres.
A Canon irá levar as impressoras: iR ADV C3530, iR C3025 e iPF 670. A Canon iPF 670
é uma impressora de 5 cores compacta com uma velocidade de impressão mais rápida.
Imprime até o formato A1 no modo de rascunho em 28 segundos. Ela possui um sistema
de tinta corante e de pigmento de 5 cores da Canon que produz linhas mais finas.
As imageRUNNER ADV C3530 e iR ADV C3025 são impressoras A3 coloridas e
potentes com serviços de gestão na nuvem que proporcionam mais agilidade e
tecnologia ao dia a dia. Elas são ideias para quem tem um fluxo de impressão alto e
precisam ganhar tempo.
O estande da Canon ficará no número 884 no Pavilhão Vermelho.
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Serviço:
O que: Canon na APAS
Quando: 6 a 9 de maio
Onde: EXPO CENTER NORTE
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo
Sobre a Canon
www.canon.com.br
Corporativo: canon.com.br/produtos/para-sua-empresa
Cinema e Broadcast: https://www.canon.com.br/produtos/cinema-e-bctv
Desde 1974 no Brasil, a Canon é líder no desenvolvimento de tecnologias e soluções de
imagem digital. A empresa possui um amplo leque de produtos oferecidos ao mercado
nacional que vão desde câmeras fotográficas e de vídeo profissional, passando por
multifuncionais, copiadoras, fax e scanners, além de impressoras de grande formato. A
Canon sempre busca aprimorar seus produtos por meio de investimentos em pesquisas.

São mais de 90 milhões de câmeras da linha EOS e 130 milhões de lentes EF produzidas
para atender o público apaixonado por imagem.
A Canon também possui uma divisão corporativa onde oferece diversas soluções como
softwares de gestão de documentos, outsourcing de impressão, impressoras para Fine
Art, grandes formatos e para escritórios e sistemas de produção gráfica. A Canon
também possui um programa consistente de redução de emissão de CO² no ciclo de vida
de seus produtos, mostrando sua preocupação e a importância quando o assunto é
sustentabilidade. A Canon atua baseada na filosofia Kyosei, que significa "viver e
trabalhar juntos em busca do bem-estar comum", que buscar realizar os objetivos
acreditando no potencial das pessoas.
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