
A forma mais fácil de começar a criar 
caixas e displays para ponto de venda

• Crie com facilidade caixas e displays para ponto de venda

• Inclui uma biblioteca abrangente e pronta para uso

 com modelos de caixas e displays

• Excelente compatibilidade com softwares RIP 

 de grande formato

Novo software
para design de
caixas e displays
para ponto de venda

O SAi DisplayGenie é o produto ideal para gráficas que desejam obter retorno financeiro 
oferecendo produtos de embalagem e display. O DisplayGenie apresenta centenas de 
designs tridimensionais prontos para uso em embalagens de papelão dobrável, papelão 
corrugado e material com estrutura tipo “Sandwich” com o objetivo de simplificar 
o design estrutural de caixas e displays independentes para pontos de venda.

www.ThinkSAi.com/DisplayGenie

Design rápido e fácil

• Escolha dentre as opções da biblioteca de modelos prontos 
 para uso de caixas e displays

• Dê outra finalidade em segundos aos modelos de fácil adaptação

• Inclui os modelos ECMA e FEFCO mais usuais para caixas

Visualização de dobra por animação em 3D

• Visualize todas as faces de seus designs com 
 rotação 3D em 360°

• Anime os elementos dobráveis separadamente ou em conjunto

• Identifique os erros antes de enviar para a produção

Envie uma prova de layout aos clientes em PDF 3D

• Exporte seu design como um PDF 3D interativo

• Visualize em qualquer leitor de PDF (compatível com 3D)

• Permite rotação 3D da embalagem/caixa em 360°



POWERED BY FLEXI | O SAi DisplayGenie integra-se 

à interface de design intuitiva do Flexi. Faça uso das já conhecidas 

ferramentas de design do Flexi e adicione facilmente textos, 

logos, artes finais e outros elementos de design.

Compatibilidade 
com Windows 10, 8 e 7

DESIGN

• Software de design independente

• Fácil inserção de textos, logos, padronagens e outras artes

• Design totalmente vetorizado e edição completa em bitmap

• Sombras, gradientes, máscaras, união, contorno etc.

• Ferramenta de otimização avançada baseada na forma do objeto

• Ferramentas de design para impressão branca/metálica 
 e acabamento em verniz 

• Dados variáveis (serialização automática)

• Fácil inserção de diversas linhas de corte e vinco

• Importação PDF, AI, EPS, JPEG, TIF, PNG etc.

BIBLIOTECAS ABRANGENTES

• Designs de displays

• Designs de caixas/embalagens

• Modelos ECMA e FEFCO

PRODUÇÃO

• Imprima com todos os RIPs

• Utilize todos os softwares de corte

• Salve em formatos de arquivo 
 conhecidos (PDF, AI, EPS, PSD, 
 JPG, TIF, etc.)

Flexi e DisplayGenie são marcas registradas da SAi. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. ©2016 SAi Inc.
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Mais informações | www.ThinkSAi.com/DisplayGenie

 Escolha e adapte
seu modelo

Inclua sua arte Visualize em 3D Impressão e corte 
com seu RIP

Impressão

Corte


