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A  Alpha  Clicheria  recebeu  a  certificação  G7  Expert  da  Idealliance,  tornando-se  uma  das  
companhias  do  mundo  a  ter  essa  certificação.  

G7  é  uma  especificação  que  equilibra  de  forma  consistente  os  níveis  de  cinza  e  um  método  
de  calibração  de  qualquer  tecnologia  de  impressão  gráfica  CMYK.    

A  especificação  G7  controla  dois  aspectos  visuais:  a  tonalidade  do  gris  e  o  balanço  do  gris.  
Na  prática,  a  especificação  é  um  processo  de  gerenciamento  de  cores  que  atende  aos  
requisitos  de  padronização  de  impressão  para  qualquer  processo,  seja  em  flexografia,  
rotogravura,  digital  ou  offset.  

“Ela  significa  que  as  cores  e  consistência  serão  excelentes  com  qualquer  impressora  que  
realizar  essa  especificação.  O  fato  de  podermos  ajudar  as  gráficas  a  produzirem  com  alta  
consistência,  fácil  repetibilidade  e  aparência  compartilhada,  reflete  em  melhorarmos  o  
mercado  de  impressão  no  Brasil.  A  certificação  G7  Expert  e  a  reputação  da  Alpha  Clicheria  
vão  nos  abrir  muitas  portas",  disse  o  executivo  Jessé  Martim.  

A  tecnologia  G7  está  sendo  largamente  adotada  pelas  empresas  de  impressão  gráfica  para  
a  equiparação  da  aparência  de  todo  o  sistema.  Isto  adiciona  um  nível  de  rigor  em  toda  a  
empresa  baseado  em  padrões  de  qualidade  mensuráveis  que  permitem  a  produção  de  cor  
precisa  e  eficiente.  E  a  Alpha  Clicheria  está  apta  a  ajudar  a  melhorar  o  resultado  da  
impressão  do  mercado  gráfico  brasileiro.  

SOBRE  A  EMPRESA  

No  mercado  desde  1999,  a  Alpha  Clicheria  é  especializada  em  tecnologias,  inovações  e  
conhecimentos  sobre  pré-impressão  e  impressão  flexográfica.  Sendo  uma  das  mais  
importantes  e  representativas  companhias  do  segmento,  com  mais  de  150  funcionários,  
filiais  em  quatro  Estados  e  atuação  em  todo  o  território  nacional,  atende  mais  de  300  
clientes.  A  companhia  disponibiliza  ao  mercado  completa  gama  de  serviços  como  Gestão  de  
Embalagens,  sistemas  Kodak  Flexcel  NX,  Esko  HD  Flexo,  Gama  Expandida  Equinox,  Pixel  
Plus  Esko,  provas  de  cores  GMG  e  flexo,  além  do  trabalho  de  Clicheria  In  House,  que  
desenvolve  uma  estrutura  de  clicheria  dentro  do  cliente,  com  operação  própria.  

Contato:  
Alpha  Clicheria  
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