protect · decorate · communicate

Make your Brand

Talk.

O seu produto. Um smartphone. Uma digitalização. E eis que o seu cliente mergulha
num universo cintilante de marcas. Recebe informações sobre produtos, estabelece
conexões às redes sociais, autentifica o seu produto. Ou aproveita o apoio logístico
até ao rastreamento dos produtos.
O nosso mundo está se transformando num mundo lido por máquinas e, graças ao
BRAND ENHANCEMENT, há muito que já não têm de ser apenas os códigos de
barra que permitem um acesso aos conteúdos digitais. Oferecemos-lhe uma maior
flexibilidade em termos de design, bem como a possibilidade de utilizar elementos
requintados, como, p. ex., logotipos gravados em hot stamping ou imagens holográficas como porta de entrada para um universo ampliado de marcas.
Com Brand Enhancement, a KURZ oferece um conceito simples e completo
para a comunicação de marcas, o aumento da atratividade e a proteção contra
falsificações.
Uma combinação única de impressão de películas de hot stamping e de
software: BRAND ENHANCEMENT by KURZ é, por isso, ideal para
enriquecer a sua estratégia de marca.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ
O sistema simples e completo para
o marketing móvel, a decoração e a
proteção de marcas.

No entanto, a sua marca faz contato com os seus
clientes: Brand Enhancement by KURZ é extremamente
atrativo e combina a comunicação diversificada com a
proteção de marcas.
Deixe a sua marca falar.

Atratividade:
O seu produto pode ser configurado e enriquecido de forma
atrativa sem que códigos de barra impressos venham estragar
o design. Com BRAND ENHANCEMENT, os logotipos gravados
com hot stamping, as letras com efeitos metálicos ou holográficos
não só aumentam a atratividade e o valor como servem para abrir
a porta ao universo digital.
Comunicação:
O diálogo da sua marca com os consumidores começa logo após
a digitalização (scan). A partir deste ponto, o consumidor pode
vivenciar os seguintes conteúdos, determinados por você e pelo
seu conceito de marketing:
·
·
·
·
·
·
·
·

Informações sobre produtos
Ofertas de Cross-Selling
Jogos interativos
Possibilidades de diálogo
Registo de produtos
Autentificação de produtos
Serviços de Pós-Venda
E muito mais...

Segurança:
Graças à aplicação de elementos de segurança ópticas, como, p.
ex., hologramas, os produtos são protegidos contra falsificações.
Estes elementos de segurança podem ser lidos digitalmente e
permitem uma autenticação online dos seus produtos.

A solução em termos de software:
Em colaboração com a empresa adorsys (membro do grupo KURZ),
especialistas de software para soluções de TI personalizadas, desenvolvemos conceitos perfeitamente adequados às suas necessidades. Isto inclui
o desenvolvimento do app, a interligação aos sistemas de gestão empresarial já existentes e soluções de TI completas, totalmente adaptadas às
suas exigências.
Independentemente do sistema operacional utilizado, as funções, o design de interfaces e a sua interligação são especialmente programados e
configurados para você.

Aqui você pode visualizer diversas gravações hot stamping bem como a sua interligação a vários conteúdos
digitais.
Esta é apenas uma parte das inúmeras possibilidades
de integrar o conceito BRAND ENHANCEMENT by
KURZ na sua estratégia de marketing móvel.
A combinação de uma aplicação para smartphones exclusiva e individualmente desenvolvida para você e as nossas
conhecidas películas hot stamping permitem utilizar quaisquer
elementos, como logotipos, imagens, códigos de identificação
ou códigos QR como uma porta de entrada atraente para
acessar todo o universo do marketing móvel.
Ofereça aos seus clientes um acesso atraente e rápido aos
manuais de instruções, às hotlines, aproveite as possibilidades de Cross-Selling, prossiga campanhas online. Ofereça
aos seus clientes um localizador de lojas, uma autentificação
de produtos ou obtenha informações importantes sobre o
comportamento dos clientes e muito mais.

Expanda a função comunicativa dos seus
logotipos com BRAND ENHANCEMENT.
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Decoração
Valor agregado com hot stamping, efeitos
metálicos, efeitos táteis.

Proteção de marcas
Proteção contra falsificações.
Estampagem em relevo com Alufin®
Especial.

BRAND ENHANCEMENT® by KURZ
BRAND
ENHANCEMENT by KURZ®
www.brandenhancement.com
www.kurz-group.com
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Comunicação
Suporte às marcas no marketing móvel, feedback de clientes, Cross Selling, serviços de
Pós-Venda, narrativas, etc.

Com BRAND ENHANCEMENT você pode
apresentar efeitos de luzes que transformam
o smartphone num cinema.
Comunicação
Apoio específico aos produtos no marketing
móvel, extensões de campanhas, conexões
às redes sociais, informações sobre produtos,
localizador de lojas, campanhas sazonais, etc.

Para criar uma ligação ao mundo digital, o app para
smartphones utiliza elementos pré-definidos ou personalizados, p. ex., o logotipo numa embalagem. É
possível identificar vários setores onde são utilizadas
as nossas películas de hot stamping:
·
·
·
·

Hot Stamping metalizados
Imagens holográficas
Códigos de indentificação
Códigos de barra holográficos

Decoração
Valor agregado graças a hologramas de imagem unitária com diversos efeitos óticos.
Proteção de marcas
Proteção contra a falsificação graças à aplicação de um elemento de segurança ótica.
Hot Stamping de imagem unitária com o
KURZ SpectraSeal®.

Codificações personalizadas e
atrativas com BRAND ENHANCEMENT.
Comunicação
Apoio específico aos produtos no
marketing móvel, ligação a URLs, informações sobre produtos, localizador
de lojas, etc.
Decoração
Valor agregado no código QR graças a
elementos metálicos ou holográficos.
Proteção de marcas
Elevada proteção contra a falsificação
graças à metalização holográfica, ao
registo de produtos, à autentificação
de produtos.
Personalize seus produtos com
BRAND ENHANCEMENT.
Comunicação
Apoio específico aos produtos no marketing móvel,
geolocalização, personalização, coleta de dados específicos de clientes, etc.
Decoração
Valor agregado graças à personalização metalizada.
Proteção de marcas
Elevada proteção graças às possibilidades de registo
online, à autentificação e ao rastreamento.
Código numérico individual
com o Light Line® KURZ.

Código QR Trustseal® KURZ
personalizado e parcialmente
metalizado.
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LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand Enhancement
Schwabacher Str. 482
D-90763 Fuerth
Germany
Phone: +49 911 71 41-834
Fax:
+49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com

The information provided herein is given with utmost care and according to our best knowledge and experience
as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY
SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE FOIL FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release
the customer from his own liability for care examination, in particular with regard to the incoming goods inspection
and any fitness of the respective foil for his intended use. This especially applies to any further production steps
including but not limited to production steps following subsequent to the foil application and which may have considerable influence on the result of the application process, but which are completely out of the control of KURZ.
All supplies and services shall exclusively be subject to the Terms and Conditions of Sale of LEONHARD KURZ
Stiftung & Co. KG or the Terms and Conditions of Sale of the respective KURZ-company respectively, valid at the
time of conclusion of the respective sales contract and depending on which company acts as seller, as well as the
Technical Specification (TS) of the respective foil. You may find the Terms and Conditions of Sale on the homepage
www.kurz.de or on the homepage of the respective KURZ-company respectively. On request we will provide you
with a paper copy of the Terms and Conditions of Sale and TS. All patterns and designs owned by KURZ. Reproduction strictly forbidden. Infringements will be prosecuted. All rights reserved. Issue 03/2015 - This document
supersedes all previous issues. BRAND ENHANCEMENT by KURZ as well as the logo BRAND ENHANCEMENT
by KURZ are registered trademarks of LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.
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