Decora Printi

Você só precisa
imaginar.

E-book

Primeiramente, desejamos boas-vindas!

Nós, da equipe do Decora Printi, produzimos esse e-book para que você possa conhecer
mais sobre a plataforma que veio para inovar o mercado de quadros personalizados e
materializar suas lembranças de forma prática e descomplicada.

Aqui, você vai ver:

-

Como surgiu a ideia da solução na Printi

-

Todos os cuidados que temos para que os quadros cheguem até você

-

Especiﬁcações técnicas e entrevistas para você ﬁcar por dentro dos detalhes

-

Dicas de decoração e presentes

Antes de embarcar nessa jornada...

Conheça os canais de comunicação da Printi:
●

Site do Decora Printi

●

Site da Printi

●

Blog

●

Instagram

●

Facebook

●

Twitter

Como surgiu a
ideia da solução
na Printi.

Decora Printi

O Decora Printi é a plataforma ideal para quem deseja materializar momentos e inspirações por meio de um método
totalmente descomplicado, fornecendo um produto prático e único que vai do celular direto para sua parede e
oferecendo ao usuário a possibilidade de escolher a imagem a ser enquadrada - seja autoral, encontrada na Internet
ou até mesmo uma das artes já disponíveis no site.

Nosso principal objetivo é fazer com que qualquer pessoa possa adquirir uma tela ou quadro personalizado e realizar
o pedido, mesmo sem nenhum conhecimento técnico sobre processos gráﬁcos. Além disso, oferecemos praticidade
no ato de compra em qualquer dispositivo, inclusive celular.

NOSSOS VALORES
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●

Ajudar as pessoas a terem bons momentos;

●

Sua imaginação nos move;

●

Materializar ideias;

●

Personalização é essencial.

Como surgiu o Decora Printi?

A Printi foi fundada em 2012 pelos sócios Florian Hagenbuch e Mate Pencz. Ao longo de sua trajetória, a empresa ganhou
muito destaque no ramo gráﬁco, já que inovação sempre fez parte do seu caráter. Com grandes reconhecimentos, passou
a integrar o grupo Cimpress - uma empresa investidora em produtos personalizados - e ocupar a posição que têm hoje.

Em janeiro de 2020, representantes da Printi embarcaram em uma jornada com a Cimpress, conhecendo outras empresas
do grupo: a Pixartprinting e a BuildASign - ambas trabalhavam com a produção de quadros personalizados. E foi por meio
dessa inspiração que nasceu o Decora Printi, visando inovar no mercado brasileiro mais uma vez.

Entre tantas outras exigências, a ideia central era desconstruir a complexidade das plataformas online para que um usuário
leigo em design e processos gráﬁcos efetuasse a compra de um produto personalizado. Para isso, a parceria entre os
times foi essencial, especialmente portfólio e tecnologia que foram a base da construção.

A Plataforma
Após a idealização, o primeiro passo foi iniciar o processo
de descoberta a partir da vontade de trazer para o mercado
brasileiro um formato de compra simples, moldando uma
nova plataforma focada em varejo - com vendas a partir de
uma unidade.
O site passou por muitos ajustes até chegar à conﬁguração
atual e contou com proﬁssionais extremamente
capacitados que pensaram em cada detalhe, desde as
categorias até a variedade de opções.
Veja mais detalhes no próximo tópico. ;)
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Jornada de Compra

Tendo como base que você é o pilar principal tanto na idealização quanto na construção do site, projetamos uma
jornada de compra extremamente acessível e clara para que o caminho percorrido até o último clique seja totalmente
descomplicado.
Existem duas opções para você começar a personalizar: a partir da sua arte autoral ou conhecendo a Coleção Printers
com imagens já prontas.
Caso preﬁra explorar os templates disponíveis, clique aqui e conﬁra o passo a passo para montar sua obra de arte. Já se
optar por exportar uma imagem direto do seu computador, te ensinamos na próxima página.

Vem com a gente!

●

Para começar, abra a tela inicial do Decora Printi e inicie sua produção selecionando “Começar a personalizar”.

●

Agora você deverá identiﬁcar a imagem escolhida para a construção no seu computador. Para isso, clique na área
de “Adicione a imagem do seu quadro”.

●

Quando encontrar, selecione-a e dê um clique em “Abrir”, conforme ilustrado no exemplo.

●

Qual quadro você imagina? Já com a arte carregada, escolha entre tela decorativa e quadro com moldura,
selecionando sua preferência.

●

Se você optar por “Tela decorativa”, o catálogo de tamanhos será aberto para você escolher o que melhor se
encaixa no seu objetivo.

●

Por ﬁm, será disponibilizada uma prévia de como a obra de arte ﬁcará. Em “Continuar” você chegará aos últimos
passos para ﬁnalizar sua compra de forma totalmente descomplicada.

●

Já se você preferir “Quadro com moldura”, além do catálogo com uma variedade de medidas, também será
disponibilizado um repertório de “Cores” para o enquadramento.

●

Por ﬁm, será disponibilizada uma prévia de como a obra de arte ﬁcará. Em “Continuar” você chegará aos últimos
passos para ﬁnalizar sua compra de forma totalmente descomplicada.

Personalize
A opção de personalização vem para atender o desejo de eternizar seus momentos preferidos ou materializar ideias, frases
e gostos. Nessa jornada de compra, você realiza um upload de uma imagem própria - seja ela uma foto que você tirou,
recebeu ou até encontro na internet. Vale lembrar que quanto maior a imagem for e mais deﬁnição tiver, melhor ela poderá
ser impressa no seu quadro.

Assim que o arquivo for carregado, você poderá escolher o formato (tela decorativa ou quadro com moldura) e o tamanho
de quadro que mais se adequa às suas necessidades.

Quadro com
moldura

Arte é uma manifestação utilizada pelo homem para expressar sensações derivadas das emoções humanas. E não é
de hoje que se prova que a arte tem formas - e quadro decorativo é uma delas.

Esse elemento carrega consigo o poder de registrar, relembrar e expor momentos, mas por trás do status de item
decorativo existe a solidiﬁcação de personalidades que atribui estilo ao ambiente. Quem não gostaria de ter uma
obra personalizada em casa?

Molduras
As molduras atribuem valor e proteção à sua obra. Elas são responsáveis por destacar artes a partir de três
qualiﬁcações: modernidade, personalização e integridade.

Cores
Para garantir melhor acabamento ao resultado ﬁnal, o Decora Printi trabalha com a diversidade de cores para as
molduras, contando com uma paleta desenvolvida em conformidade com pesquisas de mercado que lista tons
seletos: branco, preto, pátina, azul escuro e marrom.

Caso você queira conhecer o universo das cores, acesse nosso conteúdo de psicologia das cores.

Dimensões
Somado aos outros dois valores, a plataforma apresenta opções de dimensões - A3 (29,7 x 42,0 cm) e A4 (29,7 x 21,0
cm) - para uma melhor adequação à sua decoração. Aﬁnal, você só precisa imaginar!

Tela
decorativa

Desde que se tem conhecimento da existência humana, as paredes foram a base para registros históricos através de
pinturas reveladoras. Mas foi com o avanço da sociedade - e algumas tentativas de aplicação de tecido sobre
madeira - que essa artimanha tomou a forma de tela decorativa.

O Decora aproveitou a oportunidade para incluir no catálogo o resultado de um trabalho artístico - aquele pintado em
uma tela de tecido que, com a superfície texturizada, assume efeito de pintura - como um de seus produtos.

Dimensões
A tela decorativa também conta com inúmeras configurações dimensionais contidas no site - são elas 30 x 21,5 cm;
30 x 30 cm; 45 x 30 cm; 60 x 30 cm; 60 x 45 cm; 60 x 60 cm; 100 x 75 cm. A ideia é sempre colocar à sua disposição
alternativas para que você forme a melhor combinação de forma exclusiva.

Especiﬁcações técnicas
e entrevistas para você
ﬁcar por dentro dos
detalhes.

Templates prontos
No site do Decora, existe uma seleção de imagens chamada Coleção Printers, foi feito um concurso cultural entre os
printers. São onze opções que, com certeza, podem combinar com a sua decoração e transformar o ambiente de um modo
único.

Durante o processo de compra, você descobre o nome do Printer que apresentou aquela imagem e consegue encomendar
sua preferida no formato de tela decorativa ou quadro com moldura.

Todos os cuidados
que temos para que
os quadros cheguem
até você.

Unboxing
O recebimento do produto é um dos momentos mais importantes no processo de compra - se não o mais relevante. Com
essa percepção, o Decora Printi encontrou nesse momento a oportunidade de proporcionar uma grande experiência a você
por meio do unboxing - ou seja, inovar no “ato de tirar da caixa”.

Foi com muito carinho e cuidado que projetamos cada detalhe para personalizar, também, a sua entrega - no Blog da Printi
contamos um pouquinho sobre esse processo em um conteúdo inédito: Dicas de brindes para o seu unboxing. Para isso,
contamos com a funcionalidade de adesivos, folders e papéis de embrulho somados a um toque de personalização.

A seguir, você encontra alguns registros exclusivos do nosso processo de produção.

Adesivo

Papel de embrulho

Folder

Dicas do Decora.

Transformando a Decoração

Vem com a gente descobrir como os quadros
podem renovar os ambientes da sua casa!
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Renove o ambiente

O ano de 2020 trouxe muitas mudanças. Com a
pandemia

e

consequentemente

a

quarentena,

passamos a ﬁcar mais tempo dentro de casa. E esse
bem-estar no nosso lar veio para ﬁcar. Até rimou!
Que tal deixar seus ambientes mais agradáveis com
quadros para sala, por exemplo?

Uma parede branca pode passar despercebida, mas com
bastante tempo em casa, ela acaba ﬁcando bem
entediante. Além disso, o ser humano precisa de estímulo!
Uma maneira fácil de trazer vida à casa é investir em
quadros

decorativos

que

acabam

renovando

completamente o ambiente.
A sala é o lugar da casa em que geralmente a família se
reúne. Por isso, nosso foco imediato são as paredes
desse ambiente. Mas você pode lançar mão de quadros
nos quartos e até na cozinha e nos banheiros – como
você verá a seguir.
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Outra dica é deixar os ambientes personalizados.
Como? Em vez de usar imagens prontas, use fotos da
sua família, dos amigos ou de paisagens que você
visitou. Isso pode dar um toque pessoal e único para
sua decoração.
Vamos às dicas para deixar sua parede linda?
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Como organizar seus quadros para sala

O simples ato de adquirir um quadro e pendurá-lo na parede já é capaz de repaginar sua sala – e por que não
dizer – sua vida. Contudo, algumas dicas podem dar um tempero a mais na sua decoração. Vamos a elas?

●

Explore os espaços do ambiente além das paredes!
Os quadros podem ir para o lugar óbvio, que
são as paredes. Porém, você pode optar por
locais mais inusitados, como prateleiras ou
até mesmo no chão. Essa dica pode dar um
toque mais descontraído ao ambiente.
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●Misture tamanhos, cores e molduras apostando
em uma Gallery wall!
Sair da mesmice com quadros decorativos é tendência! E
nem sempre o menos é mais… Nesse caso, é legal
encontrar um equilíbrio, mas para produzir uma Galley wall

Imagem: Reprodução | Instagram @apartamento_203

de respeito, vale apostar em um número volumoso de
enfeites na parede.
Vale misturar estilos, emoldurar lembranças, e organizar
tudo antes de colocar na parede (ou onde você escolher). O
UOL já deu ótimas dicas para aproveitar a tendência e
encher a parede com quadros – vale dar uma olhada!

Imagem: iStock

Decorando outros ambientes

Além da sala, que é praticamente o cartão de visita
da nossa casa, você pode arrasar com quadros em
outros ambientes também. Começando pelo mais
clássico, quartos e escritórios ganham uma
pincelada de estilo com fotos de casal, por
exemplo; ou com frases que trazem inspiração,
energia e incentivo para trabalhar.

Imagem: Reprodução | Instagram @decor_dicas

Alguns ambientes mais especíﬁcos, como a cozinha
e o banheiro, também podem – e devem! – ganhar
esse toque de personalidade. As prateleiras que
costumam abrigar temperos podem abrir espaço
para um quadro sobre comidas e bebidas.
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Banheiro para você não merece decoração
especial? Repense! Todos os ambientes da casa
podem ﬁcar muito aconchegantes com um
quadro, basta pensar no melhor tema para cada
espaço.
É para o banheiro que muita gente corre quando
precisa respirar um pouco longe dos olhos dos
outros habitantes da casa. É lá onde a gente lava o
rosto e renova o dia. Por que não apostar numa
frase de incentivo ali?
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Ufa! Com tantas dicas, deu para perceber que quadros são mesmo um bom investimento para renovar a
decoração, né? Fotos de família, paisagens, frases e tudo o que sua imaginação permitir pode ir direto do
seu celular para a parede!

Caso você busque mais inspirações de
imagens para colocar em um quadro,
basta clicar aqui e encontrar algumas
sugestões que deixamos no nosso blog.
Obras de arte, fotos de viagem e outras
opções estão disponíveis para te ajudar.
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Presenteie com Decora Printi

Quando falamos de Decora Printi, também estamos
falando de inﬁnitas formas de presentear alguém
especial, seja um familiar, um amigo ou um colega de
trabalho. Com a possibilidade de criar algo único,
você pode explorar frases legais, fotos de momentos
marcantes

e

até

ilustrações

que

lembram

a

personalidade da pessoa presenteada.
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Online em alta

No momento em que estamos vivendo, investir em compras
online vai muito além da praticidade: é essencial para a nossa
segurança. Por isso, comprar produtos especiais de uma forma
simples e à distância, conta muito na hora de escolher um
produto.
Outra questão importante é: como demonstrar carinho às
pessoas

queridas

em

meio

ao

distanciamento

social?

Independentemente do presente, o importante é o quanto você
se preocupou com o gesto! Na hora de presentear alguém,
mostre que pensou nos detalhes, nas lembranças que vocês têm
juntos e nos gostos que já compartilharam.
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Buscando Inspirações...
Agora que os quadros do Decora já estão na nossa lista de formas inesquecíveis de presentear, podemos explorar
algumas ideias a serem enquadradas:

Fotograﬁas
Eternizar um momento em forma de quadro é
uma ideia muito legal de presente se você
conhece bem a pessoa. Que tal fazer um
quadro

daquela

foto

com

todo

mundo

aglomerado? Bom demais relembrar e pensar
que o dia disso acontecer de novo está cada
vez mais próximo!
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Decoração
Além de uma fotograﬁa, você pode pensar em uma arte que
tenha tudo a ver com a pessoa e a decoração dela. Que tal
uma ilustração? Além de deixar o ambiente mais descolado,
você estará presente de alguma forma na casa de quem
presentear!
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Frases
Uma outra aposta é enquadrar uma frase que tem tudo a ver
com a pessoa que você vai presentear! Vale até usar aspas de
algum programa que ela goste. Aí é só salvar e fazer seu
quadro! O quadro acima, por exemplo, é da printer Julia Viana e
foi retirado da série Fleabag (2026-2019). Em tradução livre, diz
” O amor não é para pessoas fracas. Ser romântico exige muita
Imagem: Printi

esperança”.

Curtiu as dicas?

Fique por dentro de conteúdos exclusivos
sobre produtos personalizados, decoração,
entrevistas e muitas outras novidades no Blog
da Printi.
E não perca tempo! Encomende seu quadro no
Decora Printi e nos conte sua experiência!
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