
B2CPrint é o desenvolvedor mais avançado de soluções de impressão online, com foco no desenvolvimento 
de sistemas “Web to Print”. Centenas de fornecedores de impressão em todo o mundo têm melhorado seu 
fluxo de trabalho e desfrutam do aumento de vendas online. O site B2CPrint pode ser instalado e ficar pronto 
a funcionar em algumas semanas. Fornece-lhe várias soluções para seus usuários finais. B2CPrint orgulha-se 
de dizer "o seu site trabalha para si”.

Permite que o publico em geral e pequenas empresas coloquem encomendas 
de todos os seus produtos através do website. Os usuários podem selecionar 
do catálogo de produtos disponibilizado, modificar os produtos se necessário, 
visualizar a prova PDF e efetuar o pagamento online. 

Ferramentas online de “Desenho e Encomenda”

Fornece aos usuários coorporativos portais dedicados onde eles podem 
modificar e encomendar os produtos da empresa. Os produtos são modificáveis 
e a prova PDF é visualizada antes de colocar a encomenda de forma a tornar 
o processo mais seguro. A funcionalidade “Aprovação” disponível para o gestor 
MANAGER, é ideal para grandes empresas e empresas do setor público.

Clientes empresariais com portais dedicados

Sistema de encomendas online para produtos de grande formato. Inclui produtos 
Canvas, Displays, Posters e Auto-adesivos. Combinado com Galerias de Arte e 
integrado com Facebook e Instagram.

Encomendar produtos de grande formato

Permite que os usuários através do website selecionem materiais, formatos, 
tipo de impressão, número de páginas, recebendo assim o preço online para o 
trabalho. Os usuários podem imprimir o orçamento, enviar por email, ou enviar 
os arquivos submetendo a encomenda de uma forma simples, o que permite 
um ganho de tempo para a gráfica. Para orçamentos mais complexos a gráfica 
pode utilizar esta funcionalidade enviando de uma forma mais rápida e simples 
o orçamento para o cliente.

Cotização online

B2CPRINT oferece uma solução SAAS, 
One Stop Shop, e um Carro de compras 
sem necessidade de hardware. Inclui 
milhares de modelo prontos a utilizar de 
forma a tornar mais simples o arranque. 
É uma ferramenta user friendly, e tem 
gerenciamento online de controlo.

Uma solução completa. Seu carro de compras não pára - One Stop Shop!

Para mais informações visite o website
www.B2CPrint.com   ou Email:   info@B2CPrint.com 

O seu online shop Pagamento Entrega
CorreiosBcash (Pagamento Digital)B2C Print


