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Casamento da Luciana Gimenez
Marcelo da Rede TV

Pista de dança personalizada
usando madeira + adesivo impresso
Instalada em Ilha Bela - SP
media: 5,50m x 5,50m

     Sabemos que os lucros estão sendo reduzidos e as empresas
de comunicação visual vem sofrendo com concorrência em alguns
lugares do país, grande parte desses acontecimento deve-se a opção dessas
empresas optarem somente rodar para teceiros que finalizam o trabalho
e ficam com o valor agregado.
    Sim é uma estratégia válida, mas com o aumento da concorrência isso se torna 
cada vez maior e limita seus lucros.

 O fato que para continuarmos gerando lucros e novos clientes devemos sair da
zona de conforto e aplicar nossos trabalhos em novas áreas onde oque importa
não é somente o preço e sim muitos outros aspéctos como listamos abaixo.

Atendimento

1 - Personalizado 
      Escutar todas necessidades, interpretar os termos do ramo, em seguida 
transformar isso em uma arte lúdica e menos comercial possível, busque refe-
rências na internet.

2 - Humanizado
      Entender que esse cliente lhe procura somente uma vez para fazer a festa dele
de 15 anos ou casamento, embora gere inúmeros novos clientes se o satisfazer, sem
falar da quantidade de pessoas que irão ver seu trabalho exposto em uma festa.

3 - Menos burocrático
      Esse tipo de cliente necessita que encurte complicações com parte técnica,
falando de versão de programa, estilo do piso, resolução de máquina, entre outros, 
se houver necessidade de tirar esse tipo de dúvida, busque a gráfica que fez o dese-
nho, o buffet onde realizarão a festa e assim por diante.
 
 

  



Materiais a serem usados.

Chapa de madeira de 2,5mm alguns lugares, 
chamam de Eucaplac, Duraplac ou Duratex.

Fita transparente de no mínimo 5cm.

Ferramentas necessárias

Rodo de 1m de largura, revista-o
com tecido de algodão ele reduz
a atrito da borracha com o ade-
sivo na hora que for aplicá-lo.

Máquina para cortar madeira
na medida que o cliente solicitou.

Estilete e espátula para aplicar as fitas
e fazer acabamento.

Produção
 
 

  

A arte deve ser separada em partes de no máximo 1,47m em adesivo, cada deve
ter 2cm de emenda para facilitar a aplicação.
 
 

  
sobreposição 2cm
 
 

  

COMO FAZER?
  



Montagem das madeias
 
 

  

Antes de montar certifique-se da limpeza do piso e dos relevos, as pistas devem
ser instaladas em pisos planos.

a: Coloque as madeiras na posição desejada

b: Use uma estpátula e aplique a fita transparente entre uma placa e outra para
fixá-las, tenha o mesmo cuidado que a aplicação de um adesivo, pois bolhas
e vincos aparecerão posteriormente na aplicação do adesivo final.

c: Posicione a parte 1 do adesivo no inicio da madeira, prenda em torno de 20 cm
e enrole todo o material para iniciar a aplicação com o rodo.

 
 

  

Veja no vídeo como fizemos a aplicação
https://www.youtube.com/watch?v=v2kpjWVyIYc
.

Sugestão de preço
 
 

  
Dependendo da região, equipamento e infra estutura o custo fica em média
R$ 25,00m2, sugerimos venda de no mínimo R$ 65,00m2.
 
 

  



Existe também uma solução de baixo custo
para confecção de pista de dança personalizada.

   Alguns Buffets - Espaços para festas aceitam essa opção de pista de dança,

que pode ser produzida com lona promocional e fita dupla face.
OBS. Procure sempre piso frio para esse tipo de aplicação, piso de madeira e

cimento a fita dupla face pode trazer danos permanentes.
  



COMO FAZER?
  1 - O procedimento de preparo do arquivo e divisão da imagem segue o mesmo 

processo da pista com madeira.
Após a impressão em lona, estenda-a no chão e aplique a fita dupla face VHB ou
fita dupla face de papel, depende do piso mas a princípio de preferência para 
a de papel, que facilita instalação e deixa menos resíduos.
  

2 - Agora é hora de posicioná-la no local escolhido pelo cliente

3 - Em seguida prenda a pista com fita crepe de 5cm esticando-a somente na
parte menor, isso lhe ajudará com a instalação.
      Iniciando pelo meio estique as laterais no mesmo tempo que o parceiro na
outra lateral, assim evitará rugas no material.



4 - Para finalizar remova a fita crepe de 5cm que antes segurava as partes
menorese novamente corte a fita dupla face e inicie a colagem do meio
para fora, não esqueçam de colocarem força para esticar, isso deixará o
acabamento perfeito.

  Esse material é destinado a iniciantes do ramo de comunicação visual
e empresários que pretendem diversificar seus produtos e se capacitar.

Seu feedback é importante para nós.
Dúvidas ou interesse em nossos equipamentos.
Whats app 17 99651-4399
Tel 17 3234-2609
vendas@bannerjet.com.br
www.bannerjet.com.br
faceboook.com/bannerjet

Sugestão de preço de venda R$ 50,00 a R$ 70,00 o metro quadrado.


