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QUEM

SOMOS?
UM NOVO PLAYER NO PANORAMA NACIONAL
Somos a We Digital e chegamos com a ambição de nos tornarmos
numa referência na comercialização de equipamentos de produção
digital e industrial.
Fundada em 2020 por profissionais com uma vasta experiência no mercado
profissional das artes gráficas, a We Digital apresenta-se como distribuidor
oficial Ricoh e ST-Control em Portugal, com parcerias estratégicas com as mais
conceituadas marcas de produtos gráficos, fornecendo aos seus clientes, soluções
integradas em equipamentos, software e serviços personalizados.
O nosso portfólio abrange equipamentos de impressão para o Pequeno Formato,
Grande Formato, Acabamento e Corte (Fresas, Plotters, Máquinas Letras, de Acrílico)
e Consumíveis.

ÁREAS DE NEGÓCIO
Comercial Printing | Industrial Printing | Wide Format | Finishing Solutions | Consultoria
DISTRIBUIDOR OFICIAL
Ricoh
ST-Control
PARCERIAS
Mutoh | Epson | Roland | Graphtec

MISSÃO
Aperfeiçoamento e constante formação, de forma a oferecermos aos nossos clientes
soluções integradas e personalizadas.
VISÃO
Ser uma empresa de referência no mercado gráfico nacional, reconhecida pela sua
excelência na criação de valor acrescentado aos nossos clientes.

Ricoh, ST-Control, Mutoh, Epson, Roland, Graphtec são marcas registadas
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DPF

DIGITAL DE PEQUENO FORMATO
A We Digital acredita que o pequeno formato pode ser a solução ideal ou um excelente
complemento quando aliado a outras tecnologias!
Com a constante evolução tecnológica, o digital de pequeno formato tem conquistado
quota de mercado em relação a outras tecnologias mais tradicionais.
A impressão digital apresenta-se como complemento fundamental de outras tecnologias,
permitindo inúmeras soluções, reduzindo prazos e custos de produção.
Tanto numa só solução de impressão?
A qualidade de impressão e as cores extra – como o branco, néon e o efeito verniz – permite
explorar múltiplas ideias e resultados, valorizando os trabalhos finais.
A nossa tecnologia promove a diferenciação e abre inúmeras possibilidades, como a
impressão de transfers, fundamental para a área têxtil.
Produtividade versus Eficiência
A capacidade e rapidez de resolução de problemas técnicos é crucial para a produtividade
e rentabilização de um equipamento.
Sensibilizados com esta questão, aliado do serviço técnico Ricoh, dispomos de um analista
Pré e Pós-venda, dedicado e especializado em Artes Gráficas e Gestão de Cor.
A autonomia dos nossos clientes é um ponto forte das nossas soluções.
A Ricoh providencia em cada solução instalada, kits de peças (Orum), que permitem a
substituição imediata pelo técnico ou operador, para o qual foi estruturada uma formação
técnica inicial, explanando os processos produtivos. Minimizámos desta forma, tempos de
paragem, quer por inexistência de peças, quer pelos contratempos que eventualmente
possam acontecer, fora das horas de expediente do técnico.
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 feito Verniz - Exemplo de impressão realizada em Ricoh Pro C7200X com recurso combinado
E
de 5a cor - verniz digital
 or Branca - Exemplo de impressão realizada em Ricoh Pro C7200X com recurso combinado
C
de 5a cor - branco sobre cartão negro de alta gramagem
 or Neon - Exemplo de impressão realizada em Ricoh Pro C7200X com recurso combinado
C
de 5a cor - cor Neon
DTG (Direct To Garment) - Exemplo de impressão direta em tecido realizada pela Ricoh Ri 1000

DGF

DIGITAL DE GRANDE FORMATO

Vasta experiência no mercado profissional.
Reunindo uma equipa com uma vasta experiência no mercado profissional das artes
gráficas, somos especialistas em equipamentos de impressão digital de grande formato e
contamos com uma ampla gama de equipamentos nas diferentes tecnologias de impressão
(Latex + Branco, Eco-Solventes e UV).
Desde os equipamentos para impressão de materiais flexíveis aos equipamentos para
rígidos, passando pelos híbridos, possuímos um vasto leque de soluções que vão ao encontro
das necessidades dos nossos clientes, desde a entrada de gama até a soluções industriais
altamente produtivas.

Latex - Exemplos de impressões em tecnologia Latex Ricoh
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SCA

SOLUÇÕES DE CORTE AUTOMATIZADO

Só não cortamos na qualidade!
Como especialistas na área da impressão, é a nossa missão dar resposta a todo o acabamento
e corte, com soluções de elevada qualidade aos vários sectores da área da publicidade.
O nosso portfólio disponibiliza equipamentos de fabrico europeu, onde a fiabilidade e a
qualidade são assegurados pelo rigor da sua produção.
Contamos assim com um leque de produtos muito alargado desde:
• Fresas CNC;
• Mesas de Corte Planas;
• Lasers (Co2, fibra de corte de metal, corte por plasma);
• Laminadoras;
• Plotters de Corte;
• Máquinas de Letras Monobloco;
• Soldadoras de inox e alumínio;
• Dobradoras e polidoras de acrílico.
· Máquinas de Corte de Fio Quente (Corte de Esferovite)

1

2

3

4

5

6

Letras em Metal - Produzida em Máquina de Letras Monobloco
Mesas de Corte Planas - Automatizadas e de grande formato, para corte de diferentes materiais.
Equipamento Laser - Para gravação e corte
Letras e Ornamentos - Produzidas em Máquina de Letras Monobloco
Letras em esferovite - Produzidas em Máquinas de Corte de Fio Quente
CNC - Fresadoras com controlo numérico para corte e rebaixo de diferentes materais.
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i3D

IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL

O despertar de uma nova realidade!
A We Digital disponibiliza impressoras 3D, desde a gama de entrada mais versátil, até
equipamentos de natureza industrial, aliando assim a qualidade de produção a uma
versatilidade ímpar para quem procura soluções de impressão 3D.
A impressão 3D, conhecida como prototipagem rápida, também chamada de fabricação
aditiva, é uma família de processos que produz objetos tridimensionais ao adicionar material
em camadas que correspondem a seções transversais sucessivas de um modelo 3D. O
plástico e as ligas de metal são os materiais mais usados para impressão 3D, mas existem
mais alternativas, que permitem produzir quase tudo:
- Criação de protótipos
- Peças leves
- Produtos aprimorados de forma funcional
- Implantes médicos personalizados
- Ferramentas, jigs e figuras
- Padrões de fundições de metal
- A sua imaginação é o limite.
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Impressão 3D
Impressão 3D
Peça produzida em 3D
Consumível 3D (filamento em PLA)
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SOLUÇÕES PARA IMPRESSÃO, CORTE E LASER
Parcerias de Sucesso
Em parceria com os nossos clientes e em constante crescimento, disponibilizamos uma
variada gama de materiais flexíveis para impressão, compatíveis com todas as tecnologias
(Vinil, Laminações, Lona, Papel, Têxtil), desde as mais recentes novidades até aos materiais
mais versáteis, chegamos a todas as exigências do mercado da impressão digital.
Na We Digital, contamos com uma gama muito alargada de tintas UV, Eco Solventes e Látex,
compatíveis com uma grande variedade de fabricantes.
Consulte o nosso departamento comercial ou o nosso departamento técnico para um melhor
aconselhamento e uma assessoria especializada.

AT

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Porque o negócio não pode parar!
A We Digital disponibiliza um serviço pós-venda de elevada qualidade, prestado por uma
equipa técnica com formação certificada em diversos equipamentos e tecnologias, com
experiência profissional para o assessorar de forma eficaz em todas as solicitações de avarias,
mau funcionamento e restantes intervenções em equipamentos de clientes.
Na nossa equipa disponibilizamos um analista de produto que efectua intervenções rápidas,
de acordo com a necessidade e da reposição urgente da operacionalidade do equipamento,
uma vez que, para a We Digital, é fundamental a produtividade do negócio/centro de
produção do cliente.
Apostamos sempre em manutenção preventiva vs reativa.
Para o modo de manutenção preventiva, o serviço de Assistência técnica pode ser contratado
em packs de horas de formação / assistência técnica, a fim de precaver eventuais paragens.
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 onsumíveis flexíveis
C
(lonas, vinil, papel, etc)
 onsumíveis para
C
Acabamento e Corte
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Tintas para Grande Formato

TRUST

“

“ WE

A We Digital no universo “We Trust”.
A We Digital faz parte do projecto “We Trust” que engloba outras empresas, que oferecem
soluções desde a área de impressão de grande produção, passando pelo office, assim como
uma software house que desenvolve e implementa soluções informáticas.
FMPrinting - Digital Solutions, Lda.
Um dos principais players de produção da Konica Minolta, com mais de 7 anos de experiência
no setor.
É composta por profissionais experientes nas Artes Gráficas e com mais de 100 soluções de
impressão instaladas em Portugal, que oferecem um apoio credível a este grupo We Trust.
Copialta - Representações, Lda.
Fundada em outubro de 1992, é uma empresa com uma vasta experiência no ramo de
impressões e informática, que oferece aos seus clientes um Serviço de Qualidade. A empresa
atua também no domínio da Gestão Documental.
Com mais de 20 anos de história, a Copialta é uma empresa sólida que soube desenvolver-se e acompanhar as novas exigências do mercado ao longo dos tempos, operando
atualmente nos distritos da Guarda, Viseu, Castelo Branco e Bragança.
Etron, Comércio e reparação de equipamentos periféricos de escritório, Lda.
A E.Tron focaliza o seu core business na comercialização de equipamentos de impressão, cópia
e gestão documental; Contratos de assistência técnica para equipamentos de impressão;
Comercialização de toners e consumíveis; Gestão informática. Elite Partner da Konica Minolta
em Portugal para os distritos de Leiria e Lisboa.
iTech-On, Investigação e Desenvolvimento de Tecnologias da Informação, Lda.
“Liderar a mudança” foi o mote do ano 2019 de toda a equipa iTech-ON e com ele vieram
novos desafios, novas parcerias e muitas responsabilidades.
Sediada no Fundão e com delegação nos Açores, a iTech-On, é distinguida por reconhecidas
empresas, onde tem soluções aplicadas. Têm por objectivo munir o ecossistema empresarial
com as melhores soluções do mercado. Dedicam-se entre outras soluções ao desenvolvimento
de aplicações para Gestão da Produção, Gestão Documental, implementação de ERP’s,
desenvolvimento de Plataformas e-commerce, etc.
We Trust, um mundo de soluções.

IMPRESSO EM RICOH C7200X - DESIGN BY LAGESDESIGN
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