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Convertedor

Com nove anos de história, a 
Emporium é uma empresa 
especializada na revenda de 

plotters HP de grande formato (vol-
tadas para o mercado de reprodu-
ção fotográfica e base solvente, 
além das impressoras UV flatbed – 
utilizadas em superfícies rígidas). 

Oferece ao mercado uma grande 
variedade de mídias para impressão 
digital (marcas nacionais e importa-
das), dispondo de um showroom 
montado com equipamentos da HP, 
totalmente ambientado com produ-
tos impressos nos equipamentos da 
marca.

Mas tudo isso não foi suficiente 
para a empreendedora Rosana De 
Conti. Amante das artes plásticas e 
fotografia, teve uma idéia inovadora 
e lançou a Artphoto Produtos, uma 
nova marca que propõe a versatili-
dade para a produção de arte e foto 
em produtos diferenciados, com a 
impressão de trabalhos artísticos, 
ilustrações ou fotografia em objetos 
para decoração e ambientação per-
sonalizada. 

O desafio é a transformação: co-
mo transformar uma peça comum, 
como um sofá, uma cadeira ou um 
espelho, em uma peça única, exclu-
siva, que pode variar de acordo com 
o perfil do artista e, claro, do admi-
rador da arte ou fotografia, que vai 
do clássico ao contemporâneo, do 
preto e branco ao colorido?

Arte e Fotografia presentes 
na vida de todos

A fotografia e a arte são ele-
mentos exclusivos de um momento 
único do artista ou do fotógrafo. “Ao 
reproduzirmos a arte ou a foto em 
um objeto ou um mobiliário, esta-
mos dando vida e estilo próprios pa-
ra esta peça. O mobiliário deixa de 
ser um utilitário e passa a ser arte 
também", comenta Rosana. 

Com equipamentos e suprimen-
tos HP de alta tecnologia, a Artphoto 
Produtos atua produzindo fine art, fo-
totelas, vinil decorativo para revesti-
mento de paredes, em pequenos ou 
grandes formatos, transformando e 
embelezando ambientes comerciais 
e residenciais com graça e moder-

nidade. A possibilidade de 
uma criação sem limites é 
impressionante: fotogra-
fias e ilustrações podem 
ser reproduzidas em di-
ferentes dimensões so-
bre materiais e suportes 
variados, possibilitando 
intervenções e transfor-
mações de arte em obje-
tos, mobiliários, janelas, 
portas e paredes, aten-
dendo à nova tendência 
de moda decorativa que 
estimula o consumidor 
a desenvolver o próprio 
layout. 

O que é preciso para 
vivenciar a ArtPhoto?
A proposta da nova marca é 

atrair profissionais e os amantes da 
arte e da fotografia que buscam a 
exclusividade através da reprodu-
ção, respeitando sempre o trabalho 
original e a fidelidade de cores. Pa-
ra isso, deve-se produzir um arquivo 
digital (scanner ou foto digital) em 
alta resolução. 

Frederico Lunardini, diretor de 
produção da empresa, explica que 
não há uma regra para definir qual 
a resolução ideal de uma imagem. 
Uma obra de arte com traços geo-
métricos precisará de maior defini-
ção, por exemplo. Mesmo sendo 
cada caso um caso, em geral, pode-
se respeitar a proporção de 300dpi 
para impressões de até 1m2, 200dpi 
para até 2m2, e 100dpi para acima 
de 2m2, mantendo-se o tamanho na-
tural da saída.

Novo canal  
de acesso à arte

Caso não se tenha uma imagem 
boa o suficiente para isso, a Artpho-
to Produtos dispõe de uma galeria 
exclusiva, com obras de artistas e 
fotógrafos renomados, acessível 
pelo site, com imagens que podem 
ser usadas pelos consumidores do 
projeto. As galerias da ArtPhoto 
Produtos são fontes únicas, com 
grande variedade de estilos e con-
ceitos,  proporcionando opções bem 
variadas aos interessados. “A idéia 
é encurtar o caminho entre artistas, 
fotógrafos e amantes das artes. O 
acesso às artes, criada pela repro-
dução digital de imagens, é como 
nunca antes visto”, declara Rosa-
na, sobre o conceito de giclée – a 
reprodução da arte sobre o material 
conhecido como canvas – mercado 
em crescimento no Brasil.

A viabilidade
A Artphoto Produtos não nas-

ceria se não fosse a evolução dos 
materiais empregados na impres-
são digital. Como a necessidade de 
fidelidade de reprodução de ima-
gens é de primeira ordem, o tecido 
nacional disponível para tanto foi o 
Canvas Night & Day, da Aplike. Ide-
al para elaboração de reproduções 
de arte pelo sistema digital, também 
usado de forma mais ousada para 
o revestimento de mobiliário, na de-
coração de ambientes, como panôs, 
cortinas, persianas e cenários, além 
de uso em objetos pessoais, como 
bolsas, calçados e acessórios. Pos-
sui versões em branco e cru. O te-
cido é algodão, portanto um produto 
sustentável, ecologicamente corre-
to. Assemelha-se a uma tela para 
pintura na textura e na gramatura, 
características que ajudam na fide-
lidade das reproduções. É indicado 
para locais de muita iluminação por 
não refletir a luz. 

Onde encontrar o produto
Dentre outros itens da linha de 

produtos para impressão digital da 
Aplike, você poderá encontrar o 
Canvas na Emporium, distribuidor 
autorizado.

Na Emporium você poderá obter 
mais informações quanto ao uso do 
produto e os cuidados necessários 
desde a pré-impressão até o produ-
to final, incluindo o acabamento.

A Aplike e a Emporium realizam 
um trabalho conceitual sobre o pro-
duto, assegurando a qualidade, 
estabilidade e disponibilidade do 
produto, o que garante ao cliente 
segurança, além da qualidade final, 
quer seja de uma giclée ou de um 
revestimento de mobiliário”.

(11) 3724-9414

Versatilidade em fotografia e arte

www.artphotoprodutos.com.br

Artphoto 
Produtos, 

inova criando 
soluções inéditas 

para artistas, 
fotógrafos e 

consumidores 
finais.


