
iluminamos 
a sua imagem



impressão digital  
de grande formato

letreiros luminosos

impressão digital e corte

impressão offset

sublimação

laminação

gravação e impressão   
em materiais rígidos

brindes corporativos

A Media Print está no mercado moçambicano desde 1999 e fornece 
soluções de comunicação, publicidade e marketing a empresas e 
instituições.

Focalizada na área competitiva da criação gráfica, impressão 
e brindes corporativos, a Media Print tem ao dispor técnicos 
experientes e equipamentos preparados para os desafios actuais.

Atenta ao que de melhor o mercado internacional tem para oferecer, a 
Media Print oferece um leque de opções criativas, que permitem que 
os seus clientes se diferenciem da concorrência. 

A capacidade de inovar, com qualidade, pode ser comprovada 
pela diversidade de projectos executados para clientes nacionais e 
internacionais, que escolheram a Media Print como media provider.



comunicação  
no ponto  
de venda
> layout
> outdoor
> vitrines
> letreiros luminosos
> wraping de viaturas

Desde o letreiro luminoso até à decoração de montras e lojas, a Média 
Print fornece as soluções mais eficientes do mercado.



feiras, 
exposições  
e eventos
> Bandeirolas
> Gazebos
> Roll-ups
> Stands
> Displays
> Outdoors
> insufláveis

Sabemos qual é a importância da coordenação da imagem em qualquer 
evento ao maximizar o impacto visual da sua comunicação.



comunicação 
impressa
> estacionário
> revistas
> brochuras
> cartazes
> folhetos
> livros

A variedade nos tipos de papel, por exemplo, e a adequação das 
melhores técnicas garantem a uniformização dos materiais usados na sua 
comunicação.

Preço, rapidez e qualidade tem satisfeito os nossos clientes de media 
impressos.



A versatilidde dos nossos fornecedores dá aos nossos clientes a garantia 
de exclusividade nos diversos tipos de corporate gifts.

brindes 
corporativos
> agendas
> USB - Memory stick
> canetas
> sacos
> sacos térmicos
> copos/lancheiras
> notebooks
> pastas e porta-tablets
> produtos de casa
> pacotes especiais
> relógios
> sombreiros
> desporto e bem-estar
> lanyards
> chaveiros
> vestuário





os nossos clientes





 Av. Salvador Allende, 1017
 Maputo - Moçambique

c.  +258 82 6615871
  +258 84 3996370

f.  +258 21 487573

e.  mediaprint@mediaprint.co.mz
  eugenia.santos@mediaprint.co.mz

faranaz.ibraimo@mediaprint.co.mz




