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Tenim cura de cada aspecte de l'edició.
Detalls com una coberta apropiada o una
maquetació professional poden marcar la
diferència a l'hora de promocionar i vendre un llibre.
• Disseny de la portada personalitzada
• Servei de maquetació
• Correcció i assessorament lingüístic
• Escàner professional d'imatges
• Gestió del número de l'ISBN

Paper fotogràfic brillant o mat, muntats sobre
suports de foam de 5 mm o de 10 mm de gruix.
Ideal per a exposicions, estands de fires, mostres de fotografia, projectes, grans panells,
gran vistositat.

El foam és el suport
més lleuger per a les
vostres fotos.

Imprès sobre vinil, muntats sobre suports de
forex d'1 mm de gruix.
El Forex PVC és un material rígid, però que permet la seva curvatura.
Diferents gruixos d’1 a 5 mm de gruix.
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ASSESSORAMENT
EDITORIAL

PLAFONS
AMB PAPER FOTOGRÀFIC

PLAFONS DE FOREX - PVC
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> CONVERSIÓ A EPUB o E-BOOK
Maquetem el vostre llibre seguint les normes de qualitat del format EPUB perquè els vostres lectors
puguin gaudir-lo en ordinadors, lectors de llibres electrònics (e-readers), tauletes, telèfons, i pugueu
fer una distribució integral de la vostra obra en plataformes digitals.
> TRADUCCIÓ. Podem preparar una traducció íntegra del vostre llibre.

La millor manera de
protegir el material
de ratllades fortuïtes
és la laminació.

ROLL-UP
Lleuger i de fàcil muntatge.
Estructura d’alumini de color plata.
Impressió a una cara en paper polipropilè ultraresistent.
Mides: 85 x 200 cm (estàndard)
100 x 200 cm
150 x 200 cm

L’enquadernació rústica en cola PUR garanteix
la durabilitat i flexibilitat.

L’enquadernació també pot ser amb solapes per
donar més volum a la coberta.

TIPUS D’ENQUADERNACIONS QUE PODEM OFERIR

El roll-up la servim sempre amb amb la seva
pràctica i lleugera bossa de transport.
Espiral
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Wire-o

Rústica fresada
cola PUR

Grapada

Rústica cosida
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TARGETES

FLYERS

Mida estàndard 85 x 55 cm
Paper brillant o mat 300 g, qualitat professional.
Variacions:
Papers verjurats (blanc i crem), laminades, amb
troquels especials, paper billant, paper mat, diferents mides

Mides: 10,5 x 14,8 cm (estàndard A6)
10 x 21 cm (B)
14,8 x 21 cm (A5)
21 x 29,7 cm (A4)
Paper estucat o mat de 150 g
Variacions: Totes mides, papers reciclats, papers
de colors, especials, etc.
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CARTES
Cartes o dossiers informatius
Mida estàndard: A4
Paper mat 90 g Variacions: Paper verjurat

PROSPECTES
Tríptics, díptics, quadríptics
En paper de 90 a 150 g.
Paper òfset o paper reciclat.
Tipus de plegats: acordió, finestra, envolvent, paral·lel,
díptic

SOBRES
Sobres personalitzats amb finestra o sense.
Variacions: Papers de colors, paper reciclat, verjurat., mides especials
Tiratges de poques quantitats
MIDES DE SOBRE ESTANDARITZADES

AMERICÀ
220 x 110 mm

AMERICÀ FINESTRA
220 x 110 mm

QUADRAT
155 x 155 mm

C6
162 x 114 mm

C5
229 x 162 mm

C4
229 x 324 mm

Mida estàndard: A4 cosits o grapats
Paper estucat o mat de 150 g
Variacions: Papers especials, coberta amb més gruix, enquadernació en rústica.
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Carpetes amb solapa i sense.
Amb espiral, plegats especials
Per a documents mida A-4
En paper estucat o mat de 350 g
Variacions: Papers verjurats,
dissenys de troquels especials.
Possibilitat de fer
dissenys especials per
a petites quantitats

B4
250 x 353 mm

CATÀLEGS

Un catàleg en rústica
fresat dóna una molt
bona imatge d’empresa.

CARPETES

REVISTES
Mida estàndard: A4 cosides o
grapades. Paper estucat o mat
de 150 g
Variacions: Papers especials,
coberta amb més gruix, enquadernació en rústica.
33 x 66 cm mida
màxima d’impressió
digital
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CARTES RESTAURANT

ALBARANS

Cartes de plats, vins i postres, dissenys exclusius
Paper estucat o mat de 350 g
Tirades curtes
Variacions: Totes mides, papers especials.
Grapades, amb espiral, laminades o plastificades.

Numerats, duplicats, triplicats, quadrupicats, autocopiatius, numerats, taladrats
Paper de 80 a 120 g
Variacions:
Diferents mides, paper reciclat, en paper continu
(formularis)

SEN

P

R E SS

IÓ

D

IMPRESOS DE GESTIÓ

IÓ

D

R E SS

IS

Y

P

I M

SEN

Y

I M

IMPRESOS HOSTALERIA

IS

Aconsellem laminar les
cartes de restaurant.

FACTURES
Paper de 80 a 120 g
Possibilitat de petites tirades, personalitzades
Variacions:
Paper reciclat, en paper continu (formularis)

REBUTS
DISPLAYS - TABLE TEND
Impresos en paper de 350 g
Barra de bar o restaurant.
Taulell botiga, terrasses bar.
Peanyes per aparadors, totes mides.
Petites quantitats

PUNTS DEL LLIBRE
POSTALS
SOTAGOTS

Impresos a tot color
Encolats en talonaris, taladrats
Paper de 80 a 120 g
Variacions: Paper reciclat, en paper continu
(formularis)

SEGELLS DE GOMA

BLOCS DE NOTES

Segells de cautxú
Datadors
Numeradors
Manuals i automàtics

50 fulls per bloc, encolat
Paper de 80 a 90 g
Per a receptes o anotacions
Variacions: Paper reciclat

En cartolina de 350 g
Variacions: Possibillitat de laminació
brillant o mat.
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PAPER FINE-ART
CANVAS (TELA ARTÍSTICA)
Litho-realistic de 270 g
Paper de qualitat estil Hahnemühle.
Paper de gruix i tacte litogràfic

Ideal per a reproduccions d'art o bé per a fotografies amb un caràcter artístic.
Les reproduccions sobre tela fan ressaltar l'obra
d'art o la fotografia amb uns colors vius i brillants.

Creative Fine Art Textured de 240 g
Paper de tacte rugós.
Per a edicions numerades i seriades.
Certificat d’Autenticitat
ESTUDI D’IMPRESSIÓ D’ART DIGITAL
C E RT I F I E D S T U D I O D I G I TA L F I N E A RT P R I N T I N G

Certificats d’impressió
Confecció de certificats d’impressió per
Autor
Títol de l’obra

l’artista amb les dades de l’obra i el ti-

Data
Tipus de paper

………………………
……/……/……
Creative Fine Art Textured Mat

Mides del paper

… x … cm

Àrea d’impressió

… x … cm

Gramatge del paper
Tipus de tintes

ratge dels exemplars

…………………

Estudi d’impressió

240 g
Vivid Colors
Roger SL

Edició

Firma de l’artista

www.roger.es

BASTIDORS DE 2 cm i de 3,5 cm de gruix
Amb l’ajuda del bastidor l'obra té un acabat net
i elegant tant per la part frontal com pels laterals
i el dors.
La tela envolta el bastidor i així s'aconsegueix un
acabat elegant que ens permet penjar-lo sense

PAPER FOTOGRÀFIC
DIBOND (SANDWICH)
Paper fotogràfic brillant o mat.
Paper de 200 g
La millor qualitat per a Digital Art.
Es pot presentar sobre foam de 5 o
10 mm de gruix
Clip per posar en
el foam directament.

PAPER CREATIVE ART

L'art digital sobre planxa d'alumini, colors
vius i destacats. Fa sobresortir les parts blanques de la fotografia on apareix la superfície
d’alumini, blancs metàl·lics espectaculars.
Estable, robust i lleuger.
Material de llarga vida útil.
Alumini
Apte per a banys, cuines
i exteriors protegits.
Polietilè
El luxe del Digital Art
Alumini

Paper de qualitat gràfica per a art digital
Paper de 210 g de gruix.
Molt indicat per a dibuix de còmic i il·lustracions
Per a edicions numerades i seriades
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«BLACK EXPERIENCE»
Totes les impressions sobre paper Digital Art es caracteritzen per la seva intensitat
de color.
L'experiència d'una impressió d'alta qualitat. Negres impressionants, densos i compactes.
Tres tons de tinta negra ofereixen una gran densitat i transicions suaus.
Tintes Vivid de llarga durabilitat, fins a 200 anys
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LONES

EASY DOT

Material súper resistent per a exteriors tanques,
balcons, senyalització d’ofertes, fons d’escenari.

Els vinils més fàcils de posar i treure
Ideal per aparadors, opac o transparent
Es pot guardar per altres campanyes

TÒTEMS
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Gràcies a les seves bombolletes.
Mai s’havia fet un vinil tant fàcil de col·locar!

Lones verticals per a totems
Alta durabilitat a l'exterior
Les lones es poden servir amb ullets cada
20 cm aprox. o bé amb velcro per enganxar
sobre una superficie plana

VINILS POLIMÈRICS
Per a exteriors o interiors, material de retolació.
Es pot aplicar sobre tot tipus de material VIDRE, FUSTA,POLOPROPILÈ METACRILAT o FOREX PVC. Resistent als raigs
UVA i la pluja. Es pot laminar per donar més resistència a
les ratllades.

Suports per aplicar vinil

WALL POLE

FOREX
PVC

Aparell i lona per posar a l’exterior.
Visible per les dues cares.

CANALENE

Material hidròfug per a exteriors o interiors,
espais tancats, material rígid, però que permet la seva curvatura.
La característica principal és la seva rigidesa
Diferents gruixos d’1 a 5 mm de gruix.
Color: Blanc

Mida: 60 x 75 cm

Tanques de planxa per a pavellons i estadis

POLIPROPILÈ CEL·LULAR
El polipropilè cel·lular és extremadament lleuger.
Molt indicat per a publicitat exterior i fires de curta durada,
Retolació i anuncis econòmics en general.
Color: Blanc

PHOTOCALL
Lones per a fons d’escenaris

BACKLIGHT
Imatges per a caixes de llum.
Les fotografies adquireixen un color i tonalitat impressionant gràcies a la retroil·luminació.
Ideal per al comerç, hostaleria, moda
Decoració mural molt efectiva

PHOTOCALL
LONA MICROPERFORADA (Mesh)
Ideal per a publicitat en façanes, zones
d'obres, separadors d’ambient
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Amb els seus forats
ofereix nul·la resistència
al vent
11
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Vinil backlight
Lletres retallades
amb vinil de tall

Vinil easydot

Vinil laminat

Comunicació
interactiva

ROGER

Catàlegs

C R E AT I V I TAT • I N N O VA C I Ó

Fly banner

BENVINGUTS • WELCOME

Vinil backlight
Rollup

Cartells

ROGER
01
03

02

IMPRESSIÓ
EDICIÓ

CARTELLERIA

04

MERCATS

IMATGE

ROGER

ROGER

05

E-COMERÇ

ROGER

06

DISSENY
GRÀFIC

ROGER

ROGER

ROGER

ROGER
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ROGER

Expositors
i flyers
Vinil digital floor
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FLY BANNER

70 cm

BASES

Model SURF

90 cm

Per la seva forma característica
permet més espai per a la publicitat

446 cm

Base amb cargol.

75,5 cm

Grossa

Gegant

XL

516 cm

600 cm

417 cm

ROGER

500 cm

351 cm

ROGER

400 cm

272 cm

ROGER

300 cm

226 cm

ROGER

290 cm

Estàndard

ROGER

65 cm
55 cm

Base per a roda de
cotxe.

Base per penjar a
la pared.

XXL

R E SS

D

detall

Podeu disposar de cinc tipus de base.

Base amb flotador
per omplir d’aigua.

75,5 cm

P

350 cm

Banderes per a promocions, proves esportives i events.
Banderes personalitzades amb impressió directa sobre el teixit, colors intensos.
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Base amb pica.

BANNER
RECTANGULAR
La part per imprimir és
rectangular i està agafada
amb un braç de potència
giratori i un màstil
telescòpic.

Estoig OPCIONAL per a dos banners.

CARPA PERSONALITZADA
Estructura alumini. Alçada 185 cm. Carpa personalitzable en tots els seus costats

Model LLÀGRIMA
145 cm

Amb la forma de llàgrima invertida
resisteix millor l’impacte del vent

Gegant

XL

300 x 300 cm / Pared de 300 x 155 cm
300 x 450 cm / Pared de 450 x 155 cm
446 cm

540 cm

352 cm

440 cm

298 cm

ER
RO
G

350 cm

228 cm

360 cm

194 cm

RO
GE
R

245 cm

RO
GE
R
Grossa

RO
GE
R

92 cm
75 cm

RO
GE
R

103 cm

Estàndard

MIDES

132 cm

PARETS IMPRESES. Possibilitat
d’afegir-hi les parets impreses

XXL
Estoig de transport
amb rodes.

Podeu descarregar les plantilles a la nostra web.
14
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MUPIS
Impressions sobre paper de 160 g mat
Ideal per a campanyes publicitàries a l'exterior en mobiliari urbà.
Sol tenir unes mides de 120 x 175 cm depent del suport.

ROLL-UP
Pràctic, portàtil, lleuger i de fàcil muntatge.
Estructura d’alumini de color plata.
Pràctica bossa de transport.
Impressió a una cara en polipropilè, material molt resistent.
Reutilitzable, canviant la part gràfica.
MIDES
40 x 156 cm
40 x 200 cm
65 x 200 cm
100 x 200 cm

I
I
I
I

40 x 181 cm
50 x 200 cm
85 x 200 cm - Mida estàndard
150 x 2000 cm

PÒSTER

CAVALLETS

Paper fotogràfic de 160g
Perfil d'alumini, tancament amb
frontissa a pressió.
Mides amplada: 50, 70, 100, 150,
200, 300
Alçada ajustable

Expositor d'alumini a una o dues cares amb protector
frontal d’imatge de PVC transparent.
Mides: 500 x 700 mm ⁄ 700 x 1000 mm

Tots inclouen
una pràctica bossa
de transport
i instruccions
de muntatge.

COLUMNA
FARISTOL
Els roll-ups més
amples porten
dues barres.
Possibilitat de fer muntatge i exposicions

16

Mida A3 i A4.
Horitzontal
o vertical.
Perfil d'alumini,
tancament amb
frontissa a pressió.

Una sola cara
Apta per a interiors
i exteriors.
Imatge gràfica
mida A3
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DECORACIÓ DE RESTAURANTS

DECORACIÓ HABITACIONS

Paper per aplicar a la paret o sobre suport
Varietat d'idees i solucions per a la decoració
Paper laminat per a més durabilitat Ideal per a espais amb un
ambient acollidor.
Sobre planxa d’alumini per a exteriors.

Paper amb fotografia de fons, ambients agradables i oberts.
Capçaleres de llit acollidores i càlides.
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DECORACIÓ D’APARTAMENTS
DECORACIÓ D’OFICINES
Vinil o paper laminat, resistent i fàcil de netejar
Un toc diferent en decoració
Una visió moderna i destacada en decoració.

El complement del disseny d'interiors, un mural
que dóna llum i perspectiva a la vostra oficinal
Un nou concepte de decoració.

DECORACIÓ INFANTIL/JUVENIL
Paper per a decoració personalitzada
A qui no li agradaria un heroi de còmic ben a prop del
llit, o un castell de princesa?
Paper apte per a nens, ideal per a escoles i llars d'infants.

DECORACIÓ AMB VINIL DE TALL
Vinil de tall auto adhesiu, recomanat per retolació d’aparadors, habitacions, cuines, interiors.
Vinil sobre planxes
de DM per a
decoració interior
de restaurant
És de fàcil col·locació
ja que porta un
transportador que en
ajuda a l’aplicació.
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INTRODUCCIÓ AL MERCAT FRANCÈS

DISSENY I PROGRAMACIÓ
• Contractar el domini i l'allotjament.
• Estudi i anàlisi de l'empresa o marca i definir objectius i estratègies.
• Realitzar el disseny i la seva programació web.
• Estudi de mercat i posicionament.

BOTIGA ON-LINE
COMERÇ ELECTRÒNIC
• Productes classificats per marca o característiques.
• Cercador per tipus de producte o codi del fabricant.
• FITXA DEL PRODUCTE
Cada producte inocorporarà la seva informació específica.
• CARRET DE LA COMPRA
El client podrà veure en qualsevol moment els productes adquirits.
• ALTA CLIENT I SISTEMES DE PAGAMENT
• NOVETATS / OFERTES. GOOGLE SHOPPING

XARXES SOCIALS
MÀRQUETING ONLINE
• Estudi de l'estratègia de l'empresa, on està i cap on vol anar.
• Definir una estratègia de posicionament i a qui va dirigit.
• XARXES SOCIALS Facebook, Twitter, Google+, Instagram , Linkedin,
YouTube, etc.
• BLOGS CORPORATIUS
• POSICIONAMENT WEB SEO
• GOOGLE SHOPPING. MARKET PLACES
• REPUTACIÓ ONLINE. El màrqueting ens permet interactuar amb els
clients satisfets i no satisfets, i el més important, fer canviar l'opinió
sobre els nostres productes.

ROGER & FRANSTAGE
Som una plataforma de creació i connexió entre el mercat espanyol i el mercat francès garantint el desenvolupament dels
productes i la seva consolidació a França a través d'accions estratègiques i comercials.

Eva Mesa Devienne
FRANSTAGE

• AMPLIACIÓ DEL RADI D'INFLUÈNCIA. El desenvolupament de
la vostra empresa cap a un mercat amb un radi d'acció molt
més extens i variat.
• DESTACAR. Avantatges competitius per a destacar la vostra
empresa per sobre de la competència.
• INTERCANVI. Intercanvi internacional amb rigor, tot generant
marcs polítics, econòmics, socials, tecnològics i ecològics.

ASSESSORAMENT MERCAT NACIONAL
ESTUDIS DE MERCAT
Us aportem la informació per garantir el desenvolupament dels
productes i la seva consolidació en el mercat a través d'accions
estratègiques i comercials.

Eva Mesa Devienne
Jose Soriano

• VISUALITZACIÓ. Quina marca i logotip ens permetrà transmetre els nostres valors i diferenciar-nos de la competència?
El nostre packaging és una bona targeta de presentació?
• PRODUCTE. El producte que estem desenvolupant s'adapta a
les necessitats i preferències del nostre mercat? Quina de les
alternatives ofereix més potencial d'èxit?
• PUBLICITAT. Com s'entén el nostre missatge publicitari? Quina
arquitectura pot afavorir les sinergies estratègiques entre les
marques de la nostra empresa?

APLICACIONS PER A MÒBIL
DISSENY WEB PER A MÒBIL
• Estudi de l'aplicació segons estratègia de mercat.
• Definir la plataforma Android, IOS, tauleta, etc.
• Determinar la informació que ha de contenir.
• Adaptar la informació a l'aplicació perquè sigui àgil i visible.
APLICACIÓ per a: Comerç online, escoles /acadèmies, ajuntaments, medicina,
companyies
d'assegurances,
hosteleria,
comerços,
espectacles/events
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INTERNACIONALITZACIÓ D'EMPRESES
ROGER & FRANSTAGE
Des del 2009, desenvolupem projectes per a organismes públics i privats per a guanyar posicionament i promoció en el mercat internacional.
• Presentació i posicionament de prestigi de la vostra empresa als nous mercats.
• Establiment de nous contactes amb solidesa i credibilitat a través del nostre equip.
• Intercanvi internacional amb rigor, tot generant marcs polítics, econòmics, socials, tecnològics o ecològics.

Eva Mesa Devienne
FRANSTAGE
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DISSENY EDITORIAL
Detalls com una coberta apropiada o una maquetació professional poden marcar la diferència a l'hora de confeccionar un llibre.

BRANDING
Creació de logos i marques, identitat corporativa, icones, pictogrames.

IL·LUSTRACIÓ
Infografia, dibuixos de plànols, esquemes, rutes
muntanya, maquinària, sempre dibuixat en vectors ample per a ampliacions.

REVISTES - CATÀLEGS
Dissenys atractius i moderns. Catàlegs professionals. Disseny de revistes per a la xarxa.

E-BOOKS
El vostre llibre adaptat per gaudir-lo en ordinadors, lectors de llibres electrònics (e-readers),
tauletes i mòbils.

CARPETES
Amb solapa o sense, disseny totalment personalitzat.

CARTELLERIA
Disseny de tota mena de cartelleria exterior i interior, bàners, tòtems, roll-ups.

VIDEOS / INTRO
Realitzem i adaptem intros i promos usant les
últimes tècniques en animació, infografia i postproducció.
Animació de logotips, dibuixos i imatges d'empresa.

DISSENY D'ETIQUETES

RETOC FOTOGRÀFIC DIGITAL
El retoc d'imatges s'utilitza per millorar les fotografies i dissimular les imperfeccions.
L'objectiu és millorar i fer que tinguin més impacte, fins i tot amb la combinació dels diferents
filtres, podem fer fotografies realment excepcionals.

• Retoc d'imatges antigues per millorar-les
• Efectes en les imatges per destacar-les, com
per exemple el canvi d'escenari
• El retoc digital pot fer que sigui més important que la mateixa fotografia.
• Siluetat d'imatges: les siluetes són seleccions
molt precises que es fan en les imatges per
utilitzar-les sobre un fons que no sigui blanc.

FOTOGRAFIA I VÍDEOS AERIS

SECTORS

• Drons equipats, amb càmeres estabilitzades,
i homologats amb assegurança de responsabilitat civil.

PROMOCIÓ TURÍSTICA

• Pilot experimentat i acreditat per l' Agencia
Estatal de Seguridad Aérea
• Edició audiovisual amb software professional
- Vídeo 4K full HD

Imatges aèries del municipi, platges, muntanyes o llocs
emblemàtics
Promoció per a càmpings, hotels, cases rurals.

PATRIMONI HISTÒRIC
Documentals específics de promoció del patrimoni i inspecció.

PAISATGE I NATURA
Promoció dels valors naturals de la zona.

ESCANER FOTOGRÀFIC

AGRÍCOLES I FORESTALS

Escàner de resolució òptica 5.500 dpi, opacs i
transparències fins a mida A3. Escàner OCR per
a edició de textos de llibres mecanografiats.

Control i visualització dels diferents cultius agrícoles i
forestals.

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE

Etiquetes alimentàries, de vins, d'olis, de productes perillosos, etc.

Esports a l'aire lliure, esdeveniments i promoció de
grups esportius o de lleure.

DISSENY DE CD

SECTOR IMMOBILIARI

Disseny de CD, llibret i inlay de les canços.

PACKAGING
Disseny d'embolcalls, capses i bosses.

DISSENY WEB
Disseny específic i personalitzat de pàgines web
atractives i funcionals.
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Seguiment d'obres i promoció d'edificis acabats.

INDÚSTRIA
Documentals, promoció o publicitat de les indústries i
el seu entorn.

ENGINYERIA I OBRA
Revisió d'estructures, seguiment d'obres i el seu procés
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Ens apassiona IMPRIMIR
E n s e n c a n t a D I S S E N YA R
E n s d i v e r t i m a m b L A C R E AT I V I TAT

MÀRQUETING
P U B L I C I TAT
DISSENY GRÀFIC
I M P R E S S I Ó D I G I TA L
CARTELLERIA
ASSESSORAMENT EDITORIAL
E-COMERÇ
M E R C AT S I N T E R N A C I O N A L S

ROGER

Avinguda Marignane, 26 baixos
17600 FIGUERES (Girona)
Tel.: (34) 972 50 99 21
Fax: (34) 972 51 02 76
Email: roger@roger.es

