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O conteúdo do livro trata dos principais aspectos técnicos para a tomada de decisão, planejamento, pesquisa de
mercado, investimento e implantação de soluções tecnológicas para Web to Print.u003cbr/u003e
O primeiro público alvo são os empreendedores e empresários gráficos que desejam investir de forma segura na
tecnologia Web to Print em suas gráficas, seja para integrar esta solução para continuar a produzir a linha atual de
produtos gráficos ou para criar uma nova unidade de negócios com segmentos, clientes e produtos gráficos
novos.u003cbr/u003e
O segundo são os profissionais de áreas correlatas que atuam diretamente e também indiretamente na indústria
gráfica, tais como, os de design gráfico, web design, diagramação, pré-impressão, e de áreas relacionadas como
marketing, comercial, administrativo, financeiro, tecnologia de informação, e-commerce, atendimento aos clientes, e
tantas outras que são afetadas pela tecnologia Web to Print.u003cbr/u003e
Os autores procuraram incluir neste material boa parte de sua experiência na implantação de soluções Web to Print
em diversas empresas gráficas no Brasil e na América Latina, que possuem diferentes perfis, especializações em
produtos gráficos e portanto necessidades.
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