
CAPSUREme
Aplicativo móvel

    O CAPSUREme permite que as clientes encontrem a combinação de base perfeita. Elas terão mais confiança na sua marca e na capacidade de encomendar 
produtos on-line.

Visão geral
O CAPSUREme é uma solução exclusiva da X-Rite que ajuda os consumidores 
a identificarem a combinação de base perfeita. Essa solução permite que você atenda 
os consumidores em suas casas ou trabalho por meio do uso de cartões impressos 
e um smartphone. Muitos donos de marcas e varejistas de cosméticos estão tirando 
proveito do CAPSURE™ Cosmetic para identificar de modo rápido e fácil a combinação 
de base de maquiagem perfeita para o tom de pele de cada pessoa. Agora você pode 
levar essa tecnologia para o cliente final, de uma forma acessível e fácil de usar, que 
amplia ainda mais o seu alcance.

Principais benefícios
O CAPSUREme é fácil de implementar e usar. Os especialistas da X-Rite Pantone 
trabalham com sua equipe para criar um banco de dados personalizado de seus 
produtos. Nosso SDK permite que você integre o CAPSUREme a seu aplicativo 
móvel para que os clientes possam medir seu tom de pele com rapidez e facilidade 
usando um smartphone e cartões da marca encomendados da X-Rite, selecionando 
a combinação de base mais semelhante. Os cartões podem ser distribuídos aos 
clientes e usados na loja para aumentar a utilização do aplicativo, aumentar as vendas 
incrementais e reduzir as devoluções.

•	 Simples, conveniente e acessível. Uma maneira fácil para que os consultores 
de beleza ou consumidores encontrem a combinação exata de base usando cartões 
impressos e um smartphone.

•	 Processo rápido de escolha. Associar um guia de tons de pele personalizado 
ao seu aplicativo móvel coloca sua linha de produtos ao fácil alcance dos clientes, 
eliminando a adivinhação e oferecendo uma experiência de escolha de base rápida, 
divertida e sem frustrações.

•	 Melhora a experiência do cliente. Aumenta a fidelidade à marca e agrega 
mais valor ao seu aplicativo móvel.

•	 Incentiva a compra on-line. Os consumidores confiarão que a cor escolhida 
atenderá às expectativas, reduzindo as devoluções de cosméticos devido 
à insatisfação com a cor.

 Para obter mais informações sobre esse produto, visite www.xrite.com/capsureme

“Você sabia que 78% das mulheres disseram que mudariam 
sua base de maquiagem, se elas pudessem encontrar uma 
combinação de cor melhor? Vamos ajudá-las a fazer isso com 
o CAPSUREme! Junte-se ao mundo CAPSUREme! Já não está 
na hora de fornecer a combinação de cor perfeita, sempre?”*

— Matthew Adby   gerente de MercAdo, X-rite, inc

* A pesquisa foi realizada pela X-Rite.



3 1     Uma abordagem revolucionária de combinação 
de cores de cosméticos

2     Tudo que você precisa é o cartão CAPSUREme 
e um smartphone

3     Acrescente o CAPSURE Cosmetic para ter uma 
solução completa em casa e na loja
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CAPSUREme

Soluções recomendadas
CAPSURE™ Cosmetic
O CAPSURE Cosmetic é um instrumento portátil prático usado para medir tons de pele, obter a combinação perfeita em cada o caso e recomendar 
os cosméticos ideais para o consumidor. Oferecer o CAPSURE Cosmetic da X-Rite aos seus consultores de beleza simplifica o processo de seleção 
de cosméticos e cria rapidamente uma alavancagem nas vendas.

Serviço de mapeamento de cores
É um serviço de avaliação de cores que mapeia seus produtos entre tons de pele reais conhecidos, identificando lacunas e definindo parâmetros 
para coleções de cores novas e existentes. O mapeamento dos produtos em uma grade desenvolvida regionalmente permite identificar lacunas 
de cores e reconhecer oportunidades em um mercado específico. Ele também fornece dados que apoiam vendas e esforços de desenvolvimento. 
Dessa forma, o mapeamento de cores de diversas coleções de cosméticos apoia o desenvolvimento de paleta de cores e funciona como um 
catalisador de vendas e estratégias de marketing exclusivas.

Serviço de suporte e garantia
Com base em nossa vasta experiência no mundo das cores, a X-Rite fornece o nível ideal de serviços no local, on-line ou por telefone para 
oferecer suporte e estimular o seu negócio. Para ter proteção adicional além de um ano de garantia, aproveite nosso programa de garantia 
estendida. Com contratos de assistência total, você pode garantir que seus dispositivos permaneçam conservados por meio do Exame Anual 
dos Cinco Pontos da X-Rite, desenvolvido exclusivamente para manter os dispositivos funcionando conforme suas especificações originais. 
Contando com vinte centros de serviços globais, facilitamos seu acesso até nós. Para mais informações sobre as opções de suporte estendido, 
visite www.xrite.com/extended-warranties-services
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** Dispositivos com ice Cream Sandwich 4.0.3 ou mais recente
*** Dispositivos com iOS 7 ou mais recente

Especificações
Abertura 12 mm

Dimensões (comprimento, largura, altura) 85 x 55 x 1 mm

Kit SDK iOS e Android

Dispositivos compatíveis com Android**
Samsung Galaxy (modelos conforme lançados em 1º de setembro de 2015)

HTC One (modelos conforme lançados em 1º de setembro de 2015)
Modelos Motorola (modelos conforme lançados em 1º de setembro de 2015)

Dispositivos compatíveis com iOS***
iPhone 4 ou mais recente (modelos conforme lançados em 1º de setembro de 2015)
iPad 2 ou mais recente (modelos conforme lançados em 1º de setembro de 2015)

Arquiteturas de 32 bits e 64 bits

Acabamento do cartão de calibração Acabamento fosco

Processo de impressão de tinta impressão de tons de pele em processo especial de 5 tintas

Lista completa de especificações disponível em www.xrite.com/capsureme


