
A Mount Street Printers oferece impressão de luxo 
a uma clientela exigente e, com a sua frente de loja 
em estilo tradicional no bairro de Mayfair, em Londres, 
todos esperam que seu interior também seja antiquado 
e interessante. Mas é aí que você se engana, pois 
a empresa está adotando e implementando novas 
tecnologias, aliadas ao seu equipamento tradicional. 
Tudo isso auxiliado por sofisticados sistemas EFI™ 
para que a empresa possa oferecer novos serviços 
aos clientes.

A clientela da Mount Street Printers é extremamente 
diversificada. Os clientes variam desde indivíduos 
que precisam de uma impressão única de cartões 
comemorativos até aqueles que estão a procura de 
impressões em lote de convites e artigos de papelaria 
especializados. Aliás, a família real britânica está entre 
os seus clientes. A Mount Street também atende 
a várias empresas de impressão comercial.

Os equipamentos de impressão da empresa são 
igualmente variados. Isto inclui impressão digital de 
ponta acionada pela interface digital EFI Fiery®, além de 
pedidos web-to-print usando a tecnologia EFI Digital 
StoreFront®, além de uma gama completa de processos 
analógicos mais convencionais. Clientes locais da área 
de consumo de produtos de luxo agora podem ir até 
a loja e fazer suas próprias cópias e impressões com 
muita facilidade no terminal de autoatendimento M500 
da EFI. Eles podem inclusive transferir arquivos de seus 
celulares ou da nuvem.

Alex Cain, diretor administrativo, explica: “Somos 
conhecidos pela nossa impressão sob medida. 
Produzimos impressões litográficas e digitais, 
metalização, estampagem, molde e corte, tipografia, 
tudo isso e muito mais no mesmo lugar. É um vasto 
conjunto de processos, alguns dos quais exigem 
grande habilidade, e este tipo de versatilidade nos torna 
bastante singular em nosso mercado.”

A empresa oferece artigos de papelaria de luxo, cartões 
de visita, cartões comemorativos e todos os tipos 
de impressão de qualidade superior em seu website 

Renomada empresa londrina 
de impressão garante acesso 
direto a pedidos grandes 
e pequenos aos seus clientes

Desafio:

Digital StoreFront

“Estamos sempre atentos às novidades 

e às solicitações dos nossos clientes… 

clientes comerciais pediam o acesso 

online para o seu trabalho.”

Self-Serve M500 Station

“Muita gente costumava entrar e perguntar 

'você pode imprimir um ou dois 

documentos para mim?', e acabávamos 

recusando o pedido...era muito demorado 

para ser economicamente viável.”

EFI Digital Storefront/EFI M500 Station
Estudo de caso



A Mount Street Printers foi fundada 
em 1980 e sempre funcionou no 
mesmo local, cercada pelos imóveis 
comerciais e residenciais mais caros 
e exclusivos de Londres. Ela emprega 
30 pessoas e engloba tudo, desde 
a concepção e pré-impressão 
até a impressão e o abamento. 
Concedido há cinco anos, a Mount 
Street Printers exibe orgulhosamente 
em seu site o Royal Warrant, um 
selo de reconhecimento como 
fornecedora regular de impressão da 
família real britânica.

Mount Street Printers & Stationers Ltd.

4 Mount Street,

London W1K 3LW,

Reino Unido

Tel: +44 (0)20 7409 0303

www.mountstreetprinters.com

Solução:

Digital StoreFront

A Mount Street Printers também tem uma clientela 

regular de clientes comerciais que recorrem cada 

vez mais ao seu novo site de comércio eletrônico 

desenvolvido com o EFI Digital StoreFront.

Self-Serve M500 Station

A Mount Street Printers acrescentou a EFI M500 

Station a uma impressora-copiadora Canon para 

que os clientes pudessem ir até a loja e fazer suas 

próprias impressões.

www.mountstreetprinters.com. Os clientes podem escolher entre 
uma variedade de modelos, com a opção de personalizar nomes, 
endereços, mensagens, imagens etc. Bastante empenho é dedicado 
à apresentação, por exemplo, que inclui cartões comemorativos 
combinados com envelopes forrados de tecido. A época mais 
movimentada acontece antes do Natal e Ano Novo, quando todos 
querem cartões de boas festas. O período mais intenso de 2014 durou 
até meados de dezembro, diz Cain.

Impulsionada pelo cliente: comercial

A Mount Street Printers também tem uma clientela regular de clientes 
comerciais que recorrem cada vez mais ao seu novo site de comércio 
eletrônico desenvolvido com o EFI Digital StoreFront.

“Estamos sempre atentos às novidades e às solicitações dos nossos 
clientes. Muito do que fazemos é impulsionado por essa demanda”, 
diz Cain. “Pensando em nossos clientes comerciais que pediam acesso 
online aos seus trabalhos, criamos esta plataforma. Por enquanto ela 
está sendo usada exclusivamente para nossos parceiros comerciais 
e não como uma ferramenta para clientes habituais. Apesar de ter 
sido instalada recentemente, a plataforma já está sendo usada pelos 
clientes comerciais para trabalhos individuais ou para repetir pedidos. 
Isso simplifica o fluxo de trabalho tanto para eles como para nós.
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Loja da Mount Street Printers.



Resultados:

Digital StoreFront

“A plataforma apenas foi 

instalada recentemente, 

mas os clientes comerciais 

já estão usando-a para 

trabalhos individuais ou 

para repetir pedidos. Isso 

simplifica o fluxo de trabalho 

tanto para eles como 

para nós.”

Self-Serve M500 Station

“Hoje em dia, os clientes fiéis 

amam e usam esse serviço 

o tempo todo. Eles trazem os 

arquivos através do Dropbox 

ou de pendrives, mas 

também de seus celulares. 

Este processo aceita arquivos 

de praticamente qualquer 

mídia, além de ser seguro.”

“Os locais e os produtos são específicos para cada cliente. Assim eles 
têm o poder de encomendar 24 horas por dia. No futuro vemos um 
uso crescente do EFI Digital StoreFront, que atenderá nossos clientes 
de longo prazo, oferecendo-lhes suas próprias estruturas de loja. 
Ainda não estamos oferecendo instalações de dados variáveis, mas 
é parte dos nossos planos.”

O EFI Digital StoreFront proporciona espaço para crescimento. 
“A princípio, por ser uma ferramenta tão poderosa quanto flexível, foi 
preciso muita prática”, diz Cain. “Temos oito designers gráficos e todos 
estão sendo treinados para usá-la. A EFI contribui com a formação, 
através do suporte WebEx e similares.”

Impulsionada pelo cliente: Walk-ins

No início de 2015, a Mount Street Printers acrescentou a EFI M500 
Self-Serve Copy and Print Station a uma impressora-copiadora Canon 
para que os clientes pudessem ir até a loja e fazer suas próprias 
impressões. A M500 Station oferece uma tela sensível ao toque 
com uma interface de usuário fácil de entender para que os clientes 
configurem e paguem suas próprias impressões e cópias. “Muita 
gente costumava entrar e perguntar 'você pode imprimir um ou dois 
documentos para mim?', e acabávamos recusando o pedido já que 
abrir um arquivo PDF e configurar uma impressora para isso era muito 
demorado para ser economicamente viável. Então pensamos que 
gostaríamos de oferecer um serviço para pessoas que precisavam 
apenas imprimir coisas rápidas. Hoje em dia, os clientes fiéis amam 
e usam esse serviço o tempo todo. Eles trazem os arquivos através 
do Dropbox ou de pendrives, mas também de seus celulares. Este 
processo aceita arquivos de praticamente qualquer mídia, além de ser 
seguro. Agora somos uma loja de parada única, que oferece desde 
convites gravados a fotocópias, para que nossos clientes possam 
imprimir qualquer coisa!”

EFI Self-Serve M500 Copy and Print Station em uso.
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Experiência sólida

A primeira experiência da empresa com a EFI remonta ao ano de 2011, 
quando foi instalada sua primeira impressora digital, uma Heidelberg 
Linoprint C751. “De qualquer maneira, trabalhamos com a Heidelberg 
apenas para nossos equipamentos de imprensa, mas a EFI tem 
uma presença tão forte em front-ends que ficamos felizes em obter 
o melhor”, diz Cain. “É fácil de trabalhar com, além de muito eficiente. 
Não fazemos imposições automatizadas no momento, mas isso vai 
mudar se entrarmos no ramo de B2 no futuro. Estamos em busca de 
algo maior e ainda mais sofisticado.”

Graças à combinação da impressão digital do EFI Fiery Driven™, do 
EFI Digital StoreFront e da EFI M500 Self-Serve Copy and Print Station, 
a Mount Street Printers reuniu condições para criar e oferecer novos 
produtos, declara Cain. “Agora podemos oferecer trabalhos digitais 
maiores e de qualidade superior, e trabalhos em cores menores, onde 
a produção de litografias não fazia sentido, além de ser muito cara. Em 
termos de impressão, queremos atender os nossos clientes de todas 
as formas possíveis.”
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EFI fuels success.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado 
a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com 
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Servidor Fiery com operador e Linoprint.


