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  E-MARK®
NOWA ERA

PIECZATEK
…  I DRUKOWANIA MOBILNEGO





Czym jest E-mark COLOP?
E-mark COLOP jest mobilnym urządzeniem 

do tworzenia własnych grafi k i drukowania ich 

w pełnym kolorze. Projekty można wykonać w 

specjalnej aplikacji mobilnej lub za pomocą PC. 

Przesuwając E-mark COLOP po powierzchni, 

drukujesz wybrany wcześniej projekt.  

Oprogramowanie umożliwia stworzenie każdego 

rodzaju grafi ki obejmującej logotypy, teksty, zdjęcia, 

datę, godzinę, numery i znacznie więcej. 

Za pomocą kilku kliknięć w aplikacji, grafi ka zostaje 

przesłana do urządzenia E-mark COLOP gotowego 

do natychmiastowego użycia.
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Kompaktowy i przenośny

Urządzenie E-mark COLOP można z 
powodzeniem używać w wielu różnych 
miejscach. Dzięki wbudowanemu 
akumulatorowi, E-mark COLOP może 
być stosowany kiedykolwiek będzie Ci 
potrzebny – w biurze, w ogrodzie lub 
podczas Twojej najbliższej podróży 
biznesowej. Przechowuj stale do 
4 grafi k w urządzeniu i używaj go 
bez oprogramowania. Grafi kę możesz 
sortować stukając w obudowę 
urządzenia E-mark.  



Indywidualny i wszechstronny
Używając aplikacji E-mark COLOP możesz 
tworzyć i z łatwością wymieniać grafi ki 
zawierające dane osobiste i obrazy. 
Aplikacja jest dostępna zarówno dla iOS 
jak i Android, na urządzenia mobilne – 
przez WIFI czy na PC przez USB. 

Gotowe szablony
Wybierz grafi kę spośród wszechstronnych 
szablonów ułatwiających tworzenie 
projektów.

Jeden produkt – wiele funkcji
Dodaj funkcję automatycznego numeratora, 
datownika i zegara aby ułatwić swoje 
codzienne życie biurowe. Możesz też 
generować w aplikacji kody kreskowe 
i QR-kody.

Specjalny format znakowania
Znakuj grafi ki o długości 150 mm lub 
użyj funkcji powtarzania znakowania dla 
jeszcze dłuższych projektów. Stosuj dwu 
lub trzywersowe grafi ki, jeśli potrzebujesz 
znakowania większego formatu.

Kolorowa pieczątka
Urządzenie E-mark COLOP jest wyposażone 
w trójkolorowy tusz, dzięki czemu możesz 
projektować grafi ki w pełnym kolorze. 
Uwolnij swoją kreatywność i zaprojektuj 
treści dodając logotypy i inne obrazy w 
rzeczywistej kolorystyce. 

Znakuj papier, karton, drewno
Znakuj bezpośrednio na papierze, kartonie, 
niemalowanym drewnie, książkach, torebkach 
papierowych lub na etykietach COLOP, które 
możesz aplikować na plastik, metal, szkło lub 
inne gładkie materiały.
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Stosuj w swoim biurze urządzenie mobilne E-mark 

COLOP jako praktyczne narzędzie do organizacji pracy. 

Może ono pełnić funkcję kilku różnych pieczątek. 

Znakuj dokumenty lub opakowania korzystając 

z automatycznego datownika z funkcją zegara 

połączonego z edytowalnym polem tekstowym.

ZARZĄDZANIE BIUREM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Narzędzie 
biurowe i 

organizacyjne



AUTOMATYCZNE NUMEROWANIE

MEDYCYNA

LOGISTYKA

BUDOWNICTWO
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Zaskocz swoich klientów, kolegów z pracy, rodzinę i 

przyjaciół zostawiając im miłe wiadomości z humorem.

Korzystaj z mobilności i wszechstronnych zastosowań 

urządzenia E-mark COLOP. Stosuj go jako narzędzie 

marketingowe i podczas eventów. 

Pokaż swoją innowacyjność i zorientowanie na przyszłość!

KOPERTY

Marketingowe 
narzędzie do 

personalizacji



ETYKIETY

SERWETKI

TOREBKI PAPIEROWE

PERSONALIZOWANE ULOTKI
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WELL
WELL
DONE
DONE

PIECZĄTKA DLA NAUCZYCIELI / SZKOLNA PIECZĄTKA

Motywuj dzieci i uczniów 

przekazując im kolorowe i pełne 

emocji opinie oraz oceny.

PIECZĄTKA MOTYWACYJNA

Narządzie 
motywacyjne



Kreuj swobodnie i projektuj własne grafi ki.

Wyróżnij się stosując kolorowe, 

spersonalizowane i kreatywne znakowanie.

KARTKI Z ŻYCZENIAMI OZDOBY

Narzędzie dla 
kreatywnych

Harry          Sally
MAY  14th  2019Harry          Sally
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