
Imprima, Plante –  
Programa de Reflorestação

Um dos principais valores da Katun é proteger o meio ambiente e promover 
a sustentabilidade. Entendemos a importância de preservar recursos e 
esforçamo-nos para realizar negócios com uma abordagem ecológica.

Ajudar a preservar as nossas florestas
A Katun ampliou a sua oferta de soluções sustentáveis para os clientes em parceria com a 
PrintReleaf ™, uma empresa global que fornece uma plataforma automatizada baseada na 
nuvem que torna a reflorestação uma realidade.

Com esta plataforma, disponível juntamente com os pacotes do KDFM MPS da Katun 
ou numa versão independente, os revendedores poderão compensar o gasto de papel 
convertendo as páginas impressas em árvores plantadas. *

 Não é Necessário Instalar Nenhum Software

 Obtém Estatuto de Parceiro Autorizado para  
 Promover aos seus Clientes.

 Acesso Total ao Painel Online e Centro de Controlo 

*Taxas mínimas aplicáveis – até 100,000 páginas por mês = €15
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Como funciona:

Passo 1. 
O PrintReleaf™ integra-se com o software de impressão existente 
da sua empresa para medir o consumo de papel em tempo real.

Passo 2. 
Eles então utilizam os totais do consumo de papel para  
calcular a sua pegada de papel, que é convertida num  
número específico e preciso de árvores.

Passo 3. 
A sua pegada florestal é automaticamente reflorestada nos 
projetos de reflorestação global de sua escolha.

O PrintReleaf ™ fornece certificados mensais personalizados e relatórios 
sobre florestas que foram recriadas ao longo do tempo. O uso gratuito 
de materiais de marketing está incluído para ajudar a promover o valor 
agregado de seus serviços.

Inscreva-se hoje, comece a transformar as suas impressões em árvores!

Mais de 10 milhões de dispositivos conectáveis • 8 projetos printReleaf Certified™ activos • + 2 milhões de árvores plantadas

Para obter mais informações sobre os serviços PrintReleaf ™, KDFM 
ou reciclagem, entre em contato com seu representante de vendas 
local ou visite a Katun on-line em www.katun.com/eu.


