Campanha: DIA C
Descritivos de Produção de Materiais Promocionais
CAMISETA PET
Camiseta em tecido PET, cor branca, tamanhos variados, gola “V” e personalização na frente, costas e nas mangas

Obs: para que as tags possam ser acrescentadas na camiseta, é necessário que a gráfica envie o material com
antecedência ao fornecedor das camisetas.

CAMISETA ALGODÃO
Camiseta em tecido 100% algodão fio 30.1, cor branca, tamanhos variados, gola “v” e personalização na frete,
costas e nas mangas.

Obs: para que as tags possam ser acrescentadas na camiseta, é necessário que a gráfica envie o material com
antecedência ao fornecedor das camisetas.

CAMISETA DRY-FIT
Camiseta em Poliéster Dryfit, tamanhos variados, gola “V” e personalização por sublimação total frente, costas e
mangas. Incluso manuseio de tags para camiseta.

Obs: para que as tags possam ser acrescentadas na camiseta, é necessário que a gráfica envie o material com
antecedência ao fornecedor das camisetas.

TAG PARA CAMISETA
Produção de tags para camisetas no formato 9x5cm, impressos a 4/4 cores em papel reciclato 180g/m².
Acabamento: faca de corte especial. Incluso prova física e entrega em Brasília/DF.

BONÉ
Boné modelo americano ou ciclista, confeccionado em brim médio ou microfibra, regulador com velcro e
personalização em silk na frente e laterais.

MÃOZINHA RECICLATO
FRENTE: no formato 32x30cm impressas em papel reciclato 180g/m² a 4/0 cores. Acabamento: faca de corte
especial, colagem
VERSO: no formato 32x30cm impressas em papel reciclato 180g/m² a 4/0 cores. Acabamento: faca de corte
especial, colagem

CARTAZ A3
Lâmina no formato 29,7x42cm impressas a 4/4 cores em papel reciclato 180g/m². Acabamento: refile e fita dupla
face no verso

SACOCHILA
Mochila tipo marinheiro, confeccionada em Poliéster, medindo 30 X 44cm, alça e fechamento da boca em cordão,
toda costurada com linha de nylon e com reforço nos pontos de maior tração. Personalização total por
sublimação conforme lay out.

BALÃO
Balões biodegradáveis nº 09 com impressão em 01 cor

BANNER COM BOLSÃO
Banner no formato 0,80x1,20m, impressos a 4/0 cores com bolsa de acetato no formato A4 aplicado.
Acabamento: bastão com ponteiras e cordinha, acetato aplicado em lona.

LAPIS SEMENTE
Produção de Lápis semente com personalização a 01 cor em um lado. Sementes de flores, hortaliças ou árvores.

Obs: no custo do marcador de páginas já está incluso o custo do manuseio do material. Para que o material
possa ser entregue conforme imagem acima os lápis deverão ser enviados à gráfica

MARCADOR DE PÁGINA:
Produção de Marcadores de página no formato 5x21cm, impressos a 4/0 cores em papel reciclato 240g/m².
Acabamento: reciclato 240g/m² empastado f/v, faca de corte especial, eslástico, manuseio de lápis e entrega em
Brasília/DF

Obs: manuseio de material incluso. Para que o material possa ser entregue conforme imagem acima os lápis
deverão ser enviados à gráfica

COOPERÔMETRO

Produção de cooperômetro no formato 5x25cm, impressos a 4/0 cores. Acabamento: faca de corte e fita dupla
face no verso.

TATUAGENS TEMPORÁRIAS
Produzidas no formato 14x21cm em papel especial de transferência, tinta offset, cobertura Bopp. Acabamento:
Corte e impressão simples com embalagem a granel.

