
A Clicheria DP Studio, fundada em 1990, situada em Londrina no norte do Paraná, se destaca 
no mercado flexográfico, e em parceira com a MacDermid sempre busca por tecnologia e 
treinamento técnico.

Para Domingos Rocha (diretor da DP Studio), nos últimos anos fizemos grandes investimentos 
tecnológicos. Com isso, expandimos a empresa e obtivemos um avanço em qualidade para os 
nossos clientes. 

Com o Suporte da MacDermid e a implantação ITP-60, conseguimos excelentes resultados, 
melhoramos a cobertura nos sólidos e controlamos os ganhos de pontos em nossos clientes. 
Dessa forma, proporcionamos setups mais rápidos, economia de tinta e acima de tudo a 
qualidade (Agnaldo Moraes - Gerente Comercial).

Com as inovações em infraestrutura, equipamentos, tecnologia e treinamentos, otimizamos 
o tempo e agilizamos a entrega. Assim, temos a satisfação em saber que estamos entre as
melhores clicherias do Brasil, e a DP Studio é considerada pelos nossos clientes como a mais
rápida na produção e entrega dos nossos produtos (Marcos Balestra - Gerente de Produção).

Despachamos para todo o Brasil.

graphics.macdermid.com 
Telefone: +55 11 4789-8585

dp-studio.com.br
Central: +55 43 3378-5959

Uma parceira de sucesso



The Tradeshop DP Studio, founded in 1990, located in Londrina in the north of Paraná - Brazil, 
stands out in the flexo market and, in partnership with MacDermid, always seeks technology and 
technical training. 
 
For Domingos Rocha (director of DP Studio), we have made major technological investments in 
recent years. With this, we expanded the company and achieved a breakthrough in quality for our 
customers. 
 
With MacDermid support and LUX ITP 60 deployment, we achieve excellent results, and we 
improve solids coverage and control point gains for our customers. In this way, we provide faster 
setups, ink economy, and above all, quality (Agnaldo Moraes - Commercial Manager). 
 
With innovations in infrastructure, equipment, technology, and training, we optimize time and 
speed up delivery. Thus, we are pleased to know that we are among the best tradeshops in Brazil, 
and our customers consider DP Studio the fastest in the production and delivery of our products 
(Marcos Balestra - Production Manager). 
 

We ship to all of Brazil. 




