PIN PLUS PIN SRL este parte a GRUPULUI PIN, un grup de firme de familie care își are
originile în 1985, în Baia Mare, la inițiativa antreprenorului Ion Nicolae Pop.
Suntem unul din cei mai vechi importatori și distribuitori de materiale și echipamente pentru
industria de producție publicitară românească.
În 1994 am devenit primul distribuitor autorizat al foliilor autoadezive profesionale Oracal, în
România. Oferta noastră a crescut în fiecare an, iar din 1998 am început să distribuim și
echipamente. În acest moment reprezentam în România peste 35 de branduri din întreaga lume,
atât branduri de materiale, cât și branduri de echipamente și consumabile.
Oferta noastră cuprinde peste 4000 de produse – pot fi accesate pe www.pin.ro.
Materiale
-

Folii autoadezive: producție publicitară, auto, decorative pentru geamuri, reflectorizante,
specialități
Folii termotranfer pentru textile
Folii și benzi magnetice
Folii protecție solară, de securitate și antiefracție
Materiale inovative pentru print
Materiale textile pentru imprimare digitală
Folii decorative pentru mobilă

Echipamente
-

Printere Latex
Printere UV specializate pe industria mobilei
Cutting Plottere professionale
Prese termice
Laminatoare pentru materiale flexibile și plăci
Echipamente gravare, tăiere și marcare laser
Routere CNC
Echipamente de îndoit mase plastice
Sisteme de tăiere cu jet de apă

Consumabile și accesorii
-

Cerneluri pe bază de Solvent, Eco-solvent, Latex și UV
Accesorii și scule pentru creșterea productivității atelierelor de producție publicitară
Cuttere profesionale

Consultanță și Know-How
Experiența bogată permite Echipei de Vânzări o cunoaștere excelentă a materialelor și
echipamentelor – atât a celor din Oferta noastră, cât și a celor din întreaga Industrie. Suntem
preocupați de aflarea și studierea inovațiilor care apar pe piață – pentru a fi la curent cu tot ce
este nou și eficient în domeniu.
Suntem prezenți cu Depozit, Echipă de Vânzări - în București și în Baia Mare, Tehnicieni și
Flotă de Livrare.
Echipa noastră:
1. Am adus spiritul ardelean, sufletist și plin de viață, în capitală. Ne mândrim cu o atitudine
amabilă și prietenoasă și cu plăcerea de a vă ajuta în proiectele dvs.
Iată ce spune domnul George Dutza, într-o recenzie pe Facebook: “Pin Plus Pin este o firmă cu
oameni amabili si foarte serioși. Te vor ajuta cu mare plăcere dacă ai nevoie de produse pentru
producția publicitară”.
2. Găsim soluția potrivită la provocarile cu care vă confruntați. Orice proiect dificil, aparent
imposibil de rezolvat, este momentul în care ne mobilizăm să găsim soluția tehnică perfectă și
super accesibilă ca preț.
3. Scanăm permanent piața internațională pentru a vă aduce cele mai interesante produse:
Din 2014 importăm materiale inovative de la Guandong (folii feroase și magnetice, folii cu
nanoventuze Nano-Tack, etc).
Din 2017 importăm folii de protecție solară de la unul din cei mai importanti producatori din
lume: Haverkamp - Germania.
Din 2018 distribuim soluțiile de print si Print & Cut HP Latex, precum si foliile profesionale
pentru mobila: TECOSMART.
5. Nu în ultimul rând, ne caracterizează umorul sănătos, ardelenesc. Din vârful piramidei
(General Manager POP ION NICOLAE și Managing Partner POP LAVINIA), până la echipa de
Vânzări, Marketing și Distribuție, ne place să ne îndeplinim taskurile cu voie bună. No, cu ce vă
putem ajuta? 
Ne găsiți aici:
SC PIN PLUS PIN SRL – BUCURESTI:
Electromagnetica Business Park/ Calea Rahovei nr. 266 -268, Corp 5, București/ Tel.
021.423.44.33 / 0744.667.746, com_buc@pin.ro
SC PIN PLUS PIN SRL – BAIA MARE:
Str. Transilvaniei 5/77-79, Baia Mare/ Tel: 0262.223.224 / 0744.670.746 / office@pin.ro

