


Presente no mercado de locação e outsourcing de
impressão na região Sul Fluminense, a SoliCopy surgiu
com a proposta de inovações no modelo de negócio local.

Formada por profissionais com mais de 15 anos de
experiência. Trabalha com os principais fornecedores de
tecnologia no mundo para que sua empresa agregue mais
qualidade na impressão, cópia, fax e digitalização de
imagens e documentos. Ao longo dos anos já atendeu
financeiras, escolas, faculdades, seguradoras, hospitais,
clínicas, comércios e indústria em geral.



Imprimindo Solução e Inovação na sua empresa!



Nunca foi tão fácil imprimir de maneira 
mais inteligente. 

Administramos todos os seus dispositivos, 
o desempenho e até mesmo a frequência 
de impressão. 

Nós o ajudaremos a imprimir de maneira 
mais eficiente para que você possa 
economizar seu dinheiro para projetos 
mais importantes.

Imprima de maneira inteligente



Faça Mais por Menos. Pague por impressão.

Na SoliCopy, você só paga pelo que 
usar. Serviço, suprimentos, peças e 
trabalho são reunidos em um só preço 
baixo de custo por página. 

Iremos administrar todas as suas 
impressoras com rastreamento de 
impressão e relatório regular, o 
desperdício pode ser facilmente 
controlado, reduzindo seus custos de 
impressão. 

Libere seu fluxo de caixa para que seu 
departamento de TI possa se 
concentrar em questões mais críticas, 
economizando seu tempo e dinheiro.



Reduza seus gastos de impressão em até 40 % com 
soluções eficientes, fáceis de implementar para 
empresas de todos os tamanhos. 

Formamos parcerias com empresas 
desenvolvedoras de softwares de gestão de 
impressão, e ajudaremos você a imprimir menos e 
economizar mais.

Imprima menos. Economize mais!
O custo de impressão mais barato, é aquele que você não imprime.



VOCÊ CUIDANDO DAS GRANDES 
IDEIAS NA SUA EMPRESA, 
ENQUANTO NÓS CUIDAMOS 
DAS MELHORES IMPRESSÕES



UMA NOVA FORMA DE IMPRIMIR, TRAZENDO INOVAÇÃO PARA OS SEUS NEGÓCIOS.

IMPRESSÃO INTELIGENTE: TENHA CONTROLE DOS SEUS CUSTOS



Um time de especialistas esperando você.



MOBILIDADE: IMPRIMA DIRETO DO SEU SMARTHONE OU TABLET



Achamos que você irá concordar

Não importa suas necessidades e o 
tamanho de sua empresa, estamos aqui 
prontos para ajudá-lo a trabalhar de forma 
mais eficiente e segura. 

Oferecemos ampla variedade de produtos, 
desde MFPs coloridos de alta velocidade a 
impressoras preto e branco super eficientes 
a scanners e máquinas de fax. 

Além disso, formamos parcerias com líderes 
da indústria como Lexmark, HP, Toshiba e 
Samsung para fornecer as soluções que 
melhor atendem as suas necessidades.



Central de Operações
Gestão proativa, com monitoramento do 

seu parque de equipamentos, possibilitando

a indicação no momento correto para trocas, 

manutenções e reposição de insumos.

Logística Inteligente
3 depósitos que permitem entregas

recorrentes por meio de um sistema

integrado às suas necessidades.

DIFERENCIAIS SOLICOPY

Service Desk
Canal exclusivo, 24x7 com solicitações, 

consultas e acompanhamento dos serviços

contratados, obtendo respostas mais

rápidas.

Bilhetagem
Ferramenta que automatiza a leitura dos 

contadores dos equipamentos com total 

segurança, preservando a acuracidade das 

informações para faturamento.

Pré-venda
Uma equipe de especialistas que oferecem

à sua empresa consultoria completa para 

solução de suas necessidades.

Pós-venda
Atendimento exclusivo para atender casos

que necessitam de ação emergencial, 

evitando que sua operação fique 

indisponível.



A SoliCopy possui parceiros tecnológicos estratégicos que permitem

desenvolver as soluções mais adequadas às necessidades de seus clientes, 

sempre com tecnologia de ponta em produtos e softwares, agregando valor 

e diferenciando suas soluções e serviços.



Bruno Carvalho
Gerente de Conta

+55 (24) 99991-3731

+55 (24)   2109-2556

+55 (21)   4042-8015

comercial@solicopy.com.br

www.solicopy.com.br

OBRIGADO!

SoliCopy é a divisão de tecnologia de impressão da Solilori Inovações Digitais e Tecnologia – CNPJ: 20.964.610/0001-12


