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I. Criterii de analiza
Un sistem de prezentare de tipul Roll Up, presupune doua directii de analiza:
1.Sistemul poate fi analizat prin perspectiva urmatoarelor caracteristici:
Calitatea finisajelor;
Usurinta montajului;
Calitatea partilor componente, probabilitatea lor de defect;
Posibilitatea schimbarii ulterioare a graficii si daca acest lucru se poate usor (cu
personal specializat sau nu);
2.Imprimarea poate fi analizata prin perspectiva urmatoarelor caracteristici:
Calitatea materialului folosit (sa nu se boteasca, sa stea drept la tensionare - deci
sa nu fie prea subtire, sa nu se rupa);
Calitatea cernelii (sa nu se zgarie la manipulare deci sa intre in material, sa fie
protejata UV pentru a nu se decolora);
Calitatea printului prin prisma rezolutiei, acest lucru fiind important cata vreme
display-ul este privit de aproape);
Color managementul, poate cea mai importanta caracteristica, culorile trebuie sa fie
cele proiectate si nu altele. Pentru indeplinirea acestui deziderat, furnizorul trebuie
sa detina tehnologia necesara.
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II. Prezentarea sistemelor
Firma noastra este distribuitor autorizat al producatorului suedez de sisteme de prezentare
Mark Bric, cunoscut pentru produse de foarte buna calitate, garantia acestor sisteme fiind
Practic lifetime insa din motive ce tin de standardizare, oficializata la 15 ani.

Gama de display-uri pe care le analizam in continuare, cuprinde:
A. Banner Up Roll Up;
B. Banner Up Lite;
C. Multimaster;
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A. Banner Up Roll Up
Acest sistem este varful gamei producatorului suedez. Are o serie de caracteristici care-l fac
unic pe piata, pe care vi le supunem atentiei:
1.

Design si finisaje deosebite:

Caseta care contine sistemul este confectionata din aluminiu anodizat, are o forma care tine cont
de o buna stabilitate a sistemului:

Sistemul Mark Bric
-

Alte sisteme

De remarcat:
Forma casetei altor sisteme, aproape rotunda, afecteaza stabilitatea (multe sisteme pot fi vazute
aplecandu-se in fata sau in spate). Caseta noastra elimina acest neajuns.
Finisajul este net superior. Multe sisteme concurente sunt confectionate din aluminiu crud care intr-un timp
relativ scurt oxideaza, capatand o culoare dezagreabila.
Inaltimea casetei sistemelor concurente, face ca bannerul sa porneasca de deasupra casetei in sus. La
sistemul nostru, acasta distanta a fost redusa astfel incat din fata se vede o dunga eleganta si nu intreaga
caseta;
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2. Ambalajul – geanta de transport:
Sistemul nostru este ambalat intr-o geanta eleganta, de calitate (cu peretii captusiti) care nu
doar protejeaza sistemul impotriva deteriorarilor
dar nu ai de ce te jena cand esti imbracat elegant
si esti nevoit sa manipulezi sistemul. Acest lucru
nu este posibil la celelalte sisteme unde geanta
este defapt un saculet, uneori chiar din material
textil.
Sistemul Mark Bric

Alte sisteme

3. Asamblarea - montajul:

Sistemul Mark Bric
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Sistemul nostru este prevazut cu trei tevi cromate care introdu-se una in
cealalta permit ridicare bannerului. De remarcat faptul ca cele trei tevi sunt
independente. Astfel sistemul poate fi montat cu usurinta si de persoane
mai scunde sau imbracate astfel incat o intindere fortata a bratului poate
duce la situatii neplacute. In plus faptul ca sunt
independente elimina orice defect. Nu acelasi
lucru se poate spune despre alte sisteme, la
care cele trei tevi sunt prinse intre ele prin elastic.
Acesta se rupe foarte usor si in felul acesta, cand
ti-e lumea mai draga, nu poti monta sistemul si …
trebuie sa apelezi la scotch sau alte improvizatii ce
Alte sisteme
pun in pericol prezentarea.
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4. Inaltimi de pana la…3m !
Un alt avantaj al independentei tevilor suport
este faptul ca la sistemul nostru pot fi adaugate
tevi suplimentare (care se procura optional)
permitand expunerea de bannere pana la o
inaltime de … 3m!!! Acest lucru nu este posibil la
alte sisteme, neavand tevi independente dar si
din cauza stabilitatii lor discutabile.

5. Prinderea banner-ului:
Sistemul nostru este singurul la care schimbarea bannerului se face cu ajutorul unor sine de aluminiu
“quick change kit” , oricine putand astfel schimba banner-ul cu usurinta si in mod repetat. Mai mult,
pastrarea bannerelor cu sinele montate, face ca in
functie de tema prezentarii sa se poata folosi, dupa
plac, banner-ul dorit.
La celelalte sisteme bannerul se prinde prin
intermediul unui dubluadeziv aplicat pe o bucata
de material care iese din caseta. Schimbarea
acestuia, este aproape imposibila fara deteriorarea
acestei fasii si deci distrugerea sistemului.

Sistemul Mark Bric
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6. Posibilitati de interconectarea sistemelor:

7. Sistemului ii poate fi atasat (optional)
un spot halogen:

Datorita modului de executie al sistemului,
este posibila interconectarea in vederea obtinerii
unui panou grafic mai mare:

Sistemul Mark Bric
8. Sistemul cuprinde 4 latimi de casete: 88 cm,
100 cm, 120 cm, 150 cm iar ca inaltimi, cum am
mai spus, in functie de numarul de tevi suport,
banner-ul ce poate fi expus poate avea inaltimea
de 2 m, 2.3m, 2.5m si 3m.
In plus exista optiunea de sistem dubla fata,
disponibil la latimea de 88 cm si inaltimi de 207
cm (standard), 226 cm, 245 cm si chiar 300 cm.
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B. Banner Up Lite

1. Caracteristici:
- sistem usor;
- cost efective;
- asamblare simpla;
- Aspect elegant;
- Finisaje deosebite;
- Plaja mare de latimi si inaltimi disponibile;
- Schimbarea ulterioara a banner-ului este posibila si
foarte usor de facut:
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2. Si sistemele Banner Up Lite pot fi
interconectate:

4. Poate ca cel mai important avantaj al
acestui sistem este constituit de latimea lui,
care poate fi intre 88 cm si 2,4 m.
Astfel, este cel mai ieftin sistem (de calitate)
cu ajutorul caruia putem obtine un display cu
dimensiuni de pana la 2.4x2.1(h) m, self standing.
Uneori acest lucru este esential pentru o prezentare
unde avem nevoie de o suprafata de comunicare mare,
de exemplu atunci cand aceasta are loc intr-un spatiu
unde nu avem voie sa ne prindem de pereti si deci
bannerele clasice sunt nefolositoare, sau pentru
realizarea unui background.

3. Optiune pentru dubla fata:
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C. Multimaster
1.Multimaster-ul este un trepied
reglabil pe inaltime. Se livreaza intr-o geanta
eleganta care contine sistemul si banner-ul:

3.Sistemul permite expunerea mesajului
imprimat pe diverse materiale, ceea ce-l face
foarte util. Se poate expune un simplu carton,
o rama cu un poster sau un banner practic
de orice dimensiuni (pana la 1x3(h) m !!!) si
toate acestea pot fi si dubla fata:

2.Se monteaza foarte usor:
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III. Imprimare
-

Materialul pe care se face imprimarea: banner polyester 350 g/mp blockout (nu permite trecerea
luminii);
Cerneala: ecosolvent;
Rezolutie: imprimarea se face pe masini de
inalta rezolutie, Roland, la 1400 dpi:
Color management: firma noastra detine
tehnologia necesara creerii in house a
profilelor de culoare. Calitatea deosebita a
printului a facut posibila premierea noastra,
cu doua premii I , la Concursul National pentru
Calitatea Printului:
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