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ACERCA DE NÓS 
 
A NOSSA HISTÓRIA 
Iniciamos actividade após 10 anos de experiência no mercado da impressão digital, optando por abrir espaço 
próprio em Março de 2014. Aliados ao profissionalismo, paixão pelas cores e motivação, trabalhamos cada 
Cliente com um único objectivo: criar valor ao seu trabalho. 
 
Hoje em dia, somos privilegiados por atender e criar valor a milhares de Clientes que procuram os nossos 
serviços todos os meses. 
 
NOME E MARCA 
A COPINOW é uma marca registada e combina as iniciais da palavra “Cópia” com a rapidez do nosso 
atendimento: COPI+NOW 
 
MISSÃO 
A COPINOW é um centro de impressão digital e desenho gráfico onde encontra as mais diversas opções e 
propostas para acompanhar as estratégias comunicacionais da sua empresa ou de qualquer trabalho 
particular. 
 
VISÃO 
Queremos concretizar ideias, inspirar empresas e pessoas e tornarmo-nos uma empresa de referência na área 
da impressão digital, desenho gráfico e decoração de interiores. 
 
VALORES 
Os valores do trabalho, da criatividade, da inovação e da competência encontram na COPINOW um ambiente 
propício ao seu reforço e desenvolvimento.   
 
Promovemos o desenvolvimento sustentado da organização através de uma conduta transparente, social e 
eticamente responsável. Focamos a gestão em processos estruturados contribuindo para o desenvolvimento 
de vantagens competitivas face ao mercado. 
 
Implementamos boas práticas ambientais, reduzindo os efeitos resultantes da actividade e garantindo a 
reciclagem de todos os resíduos. 
 
Promovemos ainda um relacionamento transparente com os nossos parceiros através do compromisso de 
Pagamento Pontual a fornecedores, tornando a COPINOW parte activa deste movimento de responsabilidade 
social na promoção de uma cultura de pagamento pontual e da competitividade da economia portuguesa. 
 
COLABORADORES 
Acreditamos no trabalho desenvolvido pelos nossos colaboradores e orgulhamo-nos do respeito e mais-valias 
que acrescentam à nossa actividade. Estamos focados na nossa missão e, por isso, investimos em programas 
internos de formação e criamos parcerias para a obtenção de mais conhecimentos técnicos. 
 


