
Empresarial



Desenvolvimento De logotipo

 Neste serviço, são elaboradas algumas propostas iniciais para apresentação (mínimo 3). 
É feita uma pesquisa de logotipos da área, fontes e cores, para que fique tudo em harmonia. O 
logotipo é a marca da empresa, utilizado em todos os materiais impressos e digitais (cartão de 

visita, blocos, receituários, página do Facebook, assinatura de e-mail, fachada/placa de entrada da 
loja, e materiais de divulgação em geral). Após aprovado, são enviados por e-mail os arquivos finais 

nos formatos .cdr, .pdf, .jpg e .png. Valores sob consulta.



Cartão de Visita tradiCional Cartão de Visita Verniz

Cartão de visitas tamanho 4,7 x 8,5cm. 
Produzido em papel 250g.
Plastificação brilho frente / sem brilho no 
verso. Impressão frente e verso.
1.000un: R$ 98,00•

Cartão de visita tamanho 5 x 9cm. 
Produzido em papel 300g. com aplicação 

total de prolan fosco + verniz brilho relevo. 
Impressão frente e verso. 

500un: R$ 124,00 | 1.000un: R$ 178,00



Mini Cartão de visitas tamanho 5 x 4cm. Impressão frente e verso. 
Modelo tradicional (brilho frente / sem brilho no verso): 

2.000un: R$ 108,00
Com prolan (aplicação total de Prolan Fosco + verniz brilho relevo localizado)

1.000un: R$ 139,00 | 2.000un: R$ 189,00

Blocos / ReceituáRios (sem limite de coRes)
Tamanho 15 x 21cm
1 bloco com 100 folhas (100 folhas): R$ 85,00
5 blocos com 50 folhas (250 folhas): R$ 230,00
10 blocos com 50 folhas (500 folhas): R$ 295,00
40 blocos com 50 folhas (2.000 folhas): R$ 358,00
80 blocos com 50 folhas (4.000 folhas): R$ 665,00

Tamanho 10 x 15cm
2 blocos com 100 folhas (200 folhas): R$ 85,00

10 blocos com 50 folhas (500 folhas): R$ 230,00
20 blocos com 50 folhas (1.000 folhas): R$ 405,00
80 blocos com 50 folhas (4.000 folhas): R$ 550,00

Mini Cartão de Visita



Folhetos

Tamanho 10x15cm
Impressão offset em papel couche brilho 115g, 
frente e verso
2.500un: R$ 260,00 
5.000un: R$ 298,00

Tamanho 14x20cm 
Impressão offset em papel couche brilho 

115g, frente e verso
2.500un: R$ 480,00 
5.000un: R$ 506,00 

Opcional – uma dobra: + R$ 35,00

Folhas Timbradas Adesivos

Folhas timbradas tamanho 21 x 29,7cm, 
papel sulfite 90g. Impressão 4x0 
50un: R$ 98,00
100un: R$ 190,00
1.000un: R$ 270,00
2.000un: R$ 440,00

Adesivo tamanho 4 x 5cm
ou semelhante, com

corte especial 
1.000un: R$ 175,00



Pastas
Pasta com bolsa e corte para cartão de 
visitas. Prolan brilho total na parte externa. 
Personalização total (capa / contracapa).
50un: R$ 385,00 (R$ 7,70 cada)
100un: R$ 715,00 (R$ 7,15 cada)
250un: R$ 1.075,00 (R$ 4,30 cada)

Pasta com orelha
Prolan brilho total na parte externa. 

Personalização total (capa / contracapa).
50un: R$ 340,00 (R$ 6,80 cada)
100un: R$ 650,00 (R$ 6,50 cada)

250un: R$ 935,00  (R$ 3,74 cada)

Ímã Tradicional Ímã com calendário tradicional

Ímã 4 x 5cm retangular:
50 a 99un: R$ 0,90 cada 
100 ou + un: R$ 0,80 cada
Pacote 1.000un: R$ 200,00
(1.000un corte especial sem custo extra)

Imã 4 x 5cm com bloquinho de calendário
50 a 99un: R$ 2,00 cada

100 ou + un: R$ 1,70 cada 
Pacote 500un: R$ 275,00 

Pacote 1.000un: R$ 350,00



Marcador de Páginas (5x18cM)
Personalização somente frente
20 a 49un: R$ 2,15 cada
50 a 99un: R$ 1,80 cada
100 ou +un: R$ 1,40 cada

Personalização frente e verso
(exemplo: calendário)

20 a 49un: R$ 3,15 cada
50 a 99un: R$ 2,60 cada

100 ou +un: R$ 2,00 cada

Ímã com calendário especial
Ímã 5x9cm retangular totalmente personalizado, com calendário 

padrão 2016. Acompanha saquinho celofane padrão.
50 a 99un: R$ 2,60 cada 

100 ou + un: R$ 2,00 cada
*Opcional - embalagem celofane com lacinho em
fita de cetim + tag personalizada: + R$ 0,60 cada



Calendário de Mesa CoM espiral

Calendário com uma folha por mês, tamanho 10x10cm, impressão preto. Base em papel 
250g, totalmente personalizada. Fechamento com espiral. Tamanho total 10x14cm. 

20 a 49un: R$ 7,00 cada 
50 a 99un: R$ 5,90 cada 

100 ou + un: R$ 5,30 cada

Calendário de Mesa 3 lados

Tamanho aproximado 9 x 14cm, formato triangular. Personalizado nos três lados.
Produzido em papel couchê ou reciclado.

20 a 49un: R$ 3,95 cada
50 a 99un: R$ 3,50 cada 

100 ou + un: R$ 3,20 cada



Tamanho 7,5 x 10cm, com 50 folhas brancas coladas.
Capa e contracapa personalizadas.

50 a 99un: R$ 3,70 cada 
100 ou + un: R$ 3,20 cada

*Opcional saquinho celofane com lacinho em fita de cetim: 
+ R$ 0,70 cada

Bloquinhos com calendário

Blocos de AnotAções com espirAl / 30 folhAs BrAncAs

Tamanho 7x10cm:
20 a 49un: R$ 3,85 cada 
50 a 99un: R$ 3,30 cada 
100 ou +un: R$ 3,00 cada

Tamanho 10x14cm:
20 a 49un: R$ 4,40 cada 
50 a 99un: R$ 4,10 cada 

100 ou +un: R$ 3,90 cada



Lixinho de Carro

Lixinho para carro em TNT. Tamanho 18x26cm.
Impressão em serigrafia 1 cor. Cores do TNT: consultar

100 ou + un: R$ 2,20 cada

Mini Mala de viageM

Mini mala de viagem acrílico com rótulo personalizado. Tamanho 4x5x8cm (fechada)
20 a 49un: R$ 4,70 cada
50 a 99un: R$ 4,40 cada

100 ou + un: R$ 4,00 cada
*Opcional - tag com lacinho em fita de cetim: + R$ 0,40 cada



Tag 5x5cm Tag De/Para (De abrir)

Tag em papel com furo
20 a 49un: R$ 0,75 cada
50 a 99un: R$ 0,50 cada

100 ou + un: R$ 0,40 cada

Tamanho 6x4cm de abrir com furo
20 a 49un: R$ 1,00 cada
50 a 99un: R$ 0,80 cada
100 ou +un: R$ 0,70 cada

Toppers

Toppers com palito para doces, salgados e cupcakes. 
20 a 49un: R$ 1,20 cada 
50 a 99un: R$ 0,90 cada 
100 ou +un: R$ 0,70 cada



Descanso De copos

Produzido em papel couche 300g. com laminação fosca, que protege 
dos líquidos e arranhados. Tamanho 8 x 8cm. Personalização 2 lados

50 a 99un: R$ 2,20 cada 
100 ou +un: R$ 1,70 cada

*Acima de 300un: corte redondo sem custo adicional.

Chaveiro aCríliCo

Chaveiro acrílico com personalização tamanho 3,6 x 2,7cm nos dois lados.
20 a 49un: R$ 2,00 cada
50 a 99un: R$ 1,65 cada
100 ou +un: R$ 1,35 cada



Maleta eM acrílico

Tamanho externo: 14,0 x 13,0 x 7,0 cm (com alça)/ Tamanho interno: 11,2 x 8,9 x 5,6 cm
20 a 49un: R$ 8,50 cada 
50 a 99un: R$ 7,95 cada 
100 ou +un: R$ 7,40 cada

Kit Mini EspuMantE

Rótulo para mini espumante + caixinha personalizada (tamanho 6 x 6 x 22cm) + laço em fita 
de cetim. Produzido em papel metalizado. Não inclui a bebida.

10 a 19un: R$ 15,00 cada 
20 a 49un: R$ 12,00 cada
50 ou + un: R$ 10,00 cada



Garrafinha / Garrafinha Champanhe (50ml)
Garrafinha champanhe com tampa de rolha e balas coração 

(brancas ou vermelhas)
20 a 49un: R$ 4,40 cada 
50 a 99un: R$ 4,00 cada 
100 ou +un: R$ 3,70 cada 

Opcional: tag amarrada com lacinho em fita de cetim: + R$ 0,40 cada

Garrafinha Plástico/Vidro

Vidro: 
20 a 49un: R$ 4,50 cada
50 a 99un: R$ 4,15 cada
100 ou + un: R$ 3,90 cada

Plástico:
20 a 49un: R$ 3,80 cada
50 a 99un: R$ 3,50 cada

100 ou + un: R$ 3,20 cada
Opcional: tag amarrada com lacinho em fita de cetim: + R$ 0,40 cada
Opcional: mensagem enrolada em papel ou lentilha: + R$ 1,10 cada



Sachê Perfumado

Sachê em tecido perfumado com tag e lacinho em fita de cetim
20 a 49un: R$ 6,00 cada
50 a 99un: R$ 5,80 cada 
100 ou +un: R$ 5,50 cada

Vidrinho Proteção

Frasco de vidro com sal grosso, tag personalizada frente e verso, pingente de pimenta e figa 
amarradas com lacinho em fita de cetim (cor da fita de livre escolha). 5cm (altura) x 3cm (diâmetro).

20 a 49un: R$ 4,20 cada 
50 a 99un: R$ 3,90 cada 

100 ou + un: R$ 3,70 cada



AromAtizAdor de Ambientes Vidro 100ml

AromAtizAdor de Ambientes FrAsco Plástico

Vidro com detalhes. Rótulo personalizado 
e laço em fita de cetim.  
20 a 49un: 29,70 cada 
50 a 99un: R$ 27,90 cada 
100 ou +un: R$ 24,90 cada 

Vidro quadrado. Acompanha tag 
personalizada com laço em fita de cetim

20 a 49un: 19,90 cada 
50 a 99un: R$ 18,70 cada 

100 ou +un: R$ 16,90 cada

Aromatizador de ambientes em 
frasco plástico 100ml. 

20 a 49un: 14,90 cada 
50 a 99un: R$ 12,90 cada 

100 ou +un: R$ 12,00 cada

Aromatizador de ambientes em 
frasco plástico 30ml.
20 a 49un: R$ 8,90 cada 
50 a 99un: R$ 7,60 cada 
100 ou + un: R$ 6,70 cada



Bisnagas Loção Hidratante / ÁLcooL geL (30g)

Caixinha em aCríliCo Kit Bisnagas com caixinha

Caixinha acrílico transparente 
tamanho 7x7x4cm com rótulo na 
tampa e parte frontal.
20 a 49un: R$ 4,20 cada 
50 a 99un: R$ 3,95 cada 
100 ou +un: R$ 3,80 cada 

Kit composto por duas bisnagas 
com caixinha acrílico, embaladas em 

celofane com lacinho em fita de cetim
20 a 49un: R$ 14,40 cada 
50 a 99un: R$ 13,15 cada 

100 ou + un: R$ 11,80 cada

Bisnaga 30g. com loção hidratante ou álcool gel.
20 a 49un: R$ 5,10 cada | 50 a 99un: R$ 4,60 cada | 100 ou + un: R$ 4,00 cada 

Opcional - embalagem celofane: + R$ 0,50 cada (embalagem cortesia na compra do kit com 2 bisnagas)

Kit com 2 bisnagas em sacolinha tamanho 9x10cm (kraft ou branca)
20 a 49un: R$ 13,10 cada | 50 a 99un: R$ 11,90 cada | 100 ou + un: R$ 10,50 cada



Pano de Prato

Pano de prato branco tamanho 50x70cm, com impressão em serigrafia. 
Inclui embalagem celofane com tag personalizada e lacinho em fita de 

cetim (fita em cor de livre escolha.) Pedidos abaixo de 100un somente nas 
artes apresentadas, conforme disponibilidade de estoque.

20 a 49un: R$ 9,80 cada | 50 a 99un: R$ 7,95 cada | 100 ou + un: R$ 6,95 cada

Cofrinho Com Pingente

Cofrinho com rótulo personalizado, pingente saquinho de dinheiro e tag com fita de cetim.
20 a 49un: R$ 6,00 cada 
50 a 99un: R$ 5,50 cada 

100 ou + un: R$ 5,20 cada



SaquinhoS em tnt

SugeStão de uSo (15x25cm) SugeStão de uSo (27x37cm)

Saquinhos em TNT com cordão para fechar. Personalização em uma cor.

TAMANHO 15x25cm:
100 a 199un: R$ 1,60 cada
200 ou + un: R$ 1,20 cada

TAMANHO 20x26cm:
100 a 199un: R$ 1,90 cada
200 ou + un: R$ 1,60 cada

TAMANHO 27x37cm:
100 a 199un: R$ 2,90 cada
200 ou + un: R$ 2,40 cada

27x37cm

27x37cm20x26cm

15x25cm 15x25cm



 Detalhes importantes! 
 
 Ter uma empresa vai muito além de trabalhar, atender os clientes e fazer o que 
se gosta. Além de toda a administração que envolve um negócio, é preciso estar sempre 
divulgando a marca e mantendo essa imagem na lembrança do público. 

 O desenvolvimento da identidade visual é uma das etapas mais importantes, que é 
quando criamos a parte gráfica de uma empresa. É o que vai ser usado em todos os materiais 
impressos dentro e fora dela. A criação do logotipo envolve uma pesquisa de concorrentes 
da mesma área, estudo de tipografia e cores a serem utilizadas. É importante também 
considerar o público a ser atingido, local de atuação, entre outros detalhes específicos de cada 
negócio.

 O cartão de visitas é o material mais tradicional de divulgação, sendo fácil de distribuir 
e de guardar. Nele estão todos os dados de contato do profissional e do negócio como um 
todo, por isso é importante que tenha um visual atrativo.

 Pequenos detalhes encantam os clientes, por isso pense em todos os itens em todas 
as épocas. E no final do ano, não deixe de oferecer um brinde aos clientes. Sendo uma 
lembrancinha ou um presente maior, sempre será lembrado!

 O tempo de produção de todos os itens varia de 10 a 20 dias úteis (2 a 4 semanas). 
Esse é o tempo necessário para que tudo seja impresso, montado e finalizado. Algumas vezes 
esse é um processo artesanal, desenvolvido com muito carinho pela nossa equipe. Esse é o 
tempo máximo que utilizamos, considerando a ordem dos demais pedidos em andamento e 
também algum imprevisto que possa ocorrer. Em situações favoráveis, o material é finalizado 
antes do prazo estipulado. 

 A produção se inicia após confirmação do pagamento e aprovação da arte. Nos pedidos 
acima de R$ 100,00, o pagamento pode ser parcelado em até 3x sem juros no cartão de 
crédito; à vista oferecemos desconto de 5% (dinheiro, boleto bancário ou depósito). Para 
qualquer uma das formas de pagamento escolhidas, o acerto é feito no ato da aprovação, 
sendo assim a confirmação para darmos início à produção. 

 Sempre que possível, faça seu pedido com antecedência, evitando atrasos.

 Não deixe de conferir também nossos descontos promocionais para contratação de 
pacotes completos com mais itens de divulgação.

 E qualquer dúvida, entre em contato conosco! :)
 




