
Especialistes en impressió digital i estampació
en diferents materials i suports.

IMPRESSIÓ PUBLICITÀRIA



Fem economia social i ens orientem a satisfer les necessitats
dels nostres clients i clientes, de les persones i també de la 
societat, de forma ètica i coherent. 

Amb la confiança que les empreses i particulars dipositeu
en el nostre treball, feu possible la inserció laboral de les 
persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social.

Fem economia social

Fem realitat el teu projecte

Innovació Personalització Compromís Confiança

Escoltem les teves necessitats
i posem la nostra expertesa al teu servei.

Realitzem un minuciós seguiment de tots
els processos industrials i tècnics necessaris.

Ideem i liderem des de la concepció
inicial fins a l’entrega final del producte.

Comptem amb professionals que
garanteixen una execució impecable.



La teva creativitat, el teu projecte imprès

SUPORTS PUBLICITARIS

Petit i gran format en diferents materials:

Roll ups

Pop-ups

Photocalls

Tòtems

Mupis / Opis

PANCARTES

DECORACIÓ D'ESPAIS

 Tèxtil 

 PVC

 Fires

 Escenaris

 PVC microperforat

 PVC a doble cara

 Exposicions

 Esdeveniments



VINILS I CARTELLS
 Vinils:

  Vinils de tall 

  Vinils laminats

  Vinils d‘impressió

  Vinils antilliscants

Visibilitzem el teu negoci creant un gran impacte publicitari

 Cartells:

  Cartó ploma

  Forex

  Polipropilè

 

BANDEROLES I BANDERES

 Fanals

 Sostres

 Flybanner

 Façanes

 Màstils

 Models plegables

FOTOGRAFIA IMPRESA

Paper fotogràfic

Marcs tèxtils

Iman fotogràfic

Forex

Cartó ploma



Impulsem la teva marca amb diferents suports

Estampació en diferents materials i suports:

MARXANDATGE

Mascaretes

Samarretes

Gorres

Bosses

Mocadors

Roba laboral 

Tasses

Bidons

Caixes industrials

Molt més...

El TEU
LOGO

El TEU
LOGO

Higèniques i reutilitzables
amb teixit antibacterià

Nou model
més còmode!

Publicitat exterior Exposicions Esdeveniments i estands Aparadors Roba laboral Decoració d‘espais

T'aconsellem per obtenir els millors resultats

Personalitzem
i confeccionem

mascaretes



Què pots fer tu?

Què fem nosaltres?

Afegeix “Imprès a Fupar” al teu 
producte, ajuda’ns a créixer!

 

Etiqueta’ns a les teves xarxes socials
#CompromísAmbFupar.

 Recomana’ns i parla de nosaltres
amb el teu entorn.

Et relacionem amb valors com la inclusió,
la igualtat d’oportunitats, la diversitat i la tolerància.

www.fupar.cat

La teva responsabilitat social
Fes-te empresa o entitat amiga de Fupar

#CompromísAmbFupar

Amb petits actes ens ajudes a donar continuïtat al nostre projecte d’inclusió sociolaboral,
on acompanyem i generem oportunitats per a més de 500 persones amb discapacitat intel·lectual.

Tel. 93 788 36 62   |      607 75 44 14 |  client@fupar.cat

Per a més informació, contacta‘ns: 

Et mencionem a les nostres xarxes socials. Podem incloure el teu logo a la nostra
web com a empresa o entitat amiga.


