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Călătoria continuă!  

Ce reprezintă soluţia furnizată de noi? 

Societatea oferă servicii foarte variate, ce includ atât partea de 

creaţie (identitate vizuală, branding, design personalizat) dar 

oferă suportul pentru punerea în practică a acestora. 

Caracterul inovativ este reprezentat de echipamentele și 

dotările cu o tehnologie modernă, ce determina reducerea 

costurilor unitare de producţie şi obţinerea de produse noi cu 

ajutorul următoarelor tehnologii: 

• Cutter vertical 

• Cutter Plotter 

• Maşină de frezat controlată de calculator (Router CNC) 

• Calculator pentru procesare si licente 

• Echipament tăiere şi gravare laser 

• Multifuncţional color 

 

Creşterea competitivitaţii în 

domeniul producţiei 

publicitare 

Condiţii moderne, 

adaptate la evoluţia 

tehnologiei 

Producţia în 

timp mai scurt 

Avantajele oferite de soluţia furnizată de noi : 



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.  

   Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Region-
ală prin Programul Operațional Regional 2014-2020  

Achizitie de echipamente pentru dezvoltarea activității de 
producție publicitară a societății Allgest VGC S.R.L  
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Computerele noi sunt concepute astfel Incât 

să aibă un consum redus de energie. De ase-

menea, utilizarea cu precădere a mijloacelor 

electronice conduce la scăderea consumului 

de hârtie. 

Echipamente utilizate in productia materia lor  

pubicitare: 

 

Cutter vertical: Echipamentul este certificat conform stand-

ardelor de calitate specifice, fiind dotată cu o tehnologie de 

ultimă generatie, implementând elemente de tehnologie ino-

vatoare cu eficienţă energetică. 

 

 

 

 

Cutter Plotter: Echipamentul face parte din clasa echipamen-

telor inteligente. Acesta este echipat cu procesoare care 

conţin rutine de optimizare a datelor ce urmează a fi tăiate. 

Nu doar direcţia de orientare a cuţitului este controlată elec-

tronic, aceasta utilizând un program avansat “vector look-

ahead technology” care creşte eficienţa în mişcare şi reduce 

considerabil timpul de tăiere,curbele sunt mult moi viaţa de 

Călătoria continuă!  


