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APRESENTAÇÃO
Olá tudo bem?
Como profissional da área comercial da gráfica Adonis, convido
você a conhecer nossa empresa para que você saiba como
é possível produzir sua embalagem com as facilidades que a
A Gráfica Adonis, fundada em 1961, tem

Adonis oferece.

como compromisso contribuir para o

Participe desta experiência de negócios conosco e saiba como

sucesso dos seus clientes e oferecer

obter melhores resultados no fornecimento de seus materiais.

excelência no atendimento gráfico.

Estamos preparados para esclarecer todas as suas dúvidas!

Caminha produzindo todos os serviços
de altíssima qualidade com agilidade na
entrega. A filosofia de qualidade presente
em todos os processos de produção é a
garantia da satisfação dos nossos clientes.

QUALIDADE

CERTIFICADA
O compromisso com a sua satisfação e os
respeito ao meio ambiente se transformam
em reconhecimento.
Atesta a padronização dos processos para oferecer mais
segurança. Qualidade da gestão que se transforma em
economia de tempo e qualidade em todas as etapas da
impressão.

POR QUE ESCOLHER

A ADONIS?
expertise
Com 60 anos de conhecimento do mercado
gráﬁco e de seus processos produtivos. Estamos
sempre prontos para entender e encontrar a
melhor solução para o seu projeto.
Voce pode conﬁar: sempre recebera tudo na
especiﬁcação combinada.

estrutura
Amplo portfólio de soluções e total
ﬂexibilidade produtiva. Contamos
com uma estrutura completa de
equipamentos, de impressão offset,
de pré-impressão e acabamentos
gráﬁcos.

Nosso comprometimento com as pessoas é reconhecido pela Disney. Por isso, somos autorizados a produzir
todos os materiais de propriedade intelectual controlada por The Walt Disney Company e seus licenciados.

agilidade
Certificação de matéria-prima extraída de florestas sustentáveis. Reconhece nosso compromisso com a saúde
das pessoas e do planeta.

A fidelidade das cores é mais do que um diferencial: é o
nosso compromisso com o seu investimento. Seguimos
os rigorosos processos de impressão baseados em normas internacionais como a ISO e G7 Idealliance, garantia
das cores.

GMP

GMP é uma sigla para Good Manufactoring Practice.
Seguimos as Boas Práticas de Fabricação (BPF) garantindo condições sanitárias e de higiene para seus produtos.

Proﬁssionalismo, idoneidade e respeito com
o cliente, estão presentes a todo momento
em nossa empresa. A qualidade e a agilidade
são prioridades em nossos trabalhos.
Garantia no prazo de entrega: Entregamos
sempre no prazo combinado.

excelência
Temos uma equipe tecnicamente
capacitada dedicada a entender e
atender cliente de forma personalizada.
Nossos Valores são:
Foco no cliente; Sustentabilidade;
Conﬁabilidade; Cooperação; Agilidade;
Excelência; Paixão pelo que faz.

SUSTENTABILIDADE
Usamos somente papeis vindos de madeiras de
reﬂorestamento. Respeitamos a natureza e o planeta,
100% dos nossos produtos são atóxicos, recicláveis e
vindos de fontes renováveis. Ao escolher uma
embalagem feita de papel cartão reciclado, voce
preserva a natureza e o planeta agradece.

Impressões em cartão duplex e triplex
Os cartuchos protegem seu produto e são 100% recicláveis, feitos com materiais
atóxicos, com aplicação de verniz de proteção em linha. Possuímos corte e vinco
e cartucheira automática, garantindo o fechamento correto do cartucho e alta
velocidade de fabricação. Seja na diferenciação no PDV, automação de envase,
facilidade de manuseio ou proteção no transporte, temos a solução ideal para
seu cartucho. Aqui na Adonis, você conta com uma equipe especializada e linha
de fabricação automatizada, garantindo menores lead times entre o seu pedido
e a entrega do seu material.

CARTUCHOS

RÓTULOS PARA CONDIÇÕES

SECAS

Os rótulos valorizam
o conteúdo e
dão vida à marca.
São feitos com
papéis recicláveis
e assim garantem
uma prática
ambientalmente
correta, assegurando
um produto com
credibilidade para o
consumidor final.

RÓTULOS COM CORTE

ESPECIAL

Os rótulos com
acabamento
troquelado dão à
marca um detalhe
essencial na
hora da compra
e transmitem
um diferencial
de beleza para o
consumidor.

RÓTULOS COM RESISTÊNCIA À

UMIDADE

Desenvolvemos tecnologia de impressão e matéria-prima especialmente
voltadas a rótulos que serão congelados ou resfriados, elevando a sua
durabilidade em ambientes úmidos, ácidos, alcalinos e melhor resistência ao
rasgo. Versatilidade de papéis para as mais diversas aplicações você encontra
aqui na Adonis.

CARTELA

BLISTER
Embalagem reciclável: força para o seu produto e respeito pelo meio ambiente.
Tecnologia e qualidade, estão presentes na fabricação de cartelas com aplicação
automática de verniz blister na Adonis. Impressas em papel cartão ou couchê, com
diversos acabamentos especiais possíveis, o produto final, quando embalado em sua
fábrica, se funde uma bolha de plástico moldada por calor e selada a vácuo, que além
de proteger e acondicionar, possibilita a visualização do produto dentro da embalagem,
melhorando a exibição nas gôndolas e prateleiras dos pontos de venda.
Seja na linha de produtos infantis, cosméticos, automotivos, industriais, encartelados,
dentre outros, a Adonis possui um atendimento diferenciado na apresentação de
propostas que atendam as mais variadas necessidades do mercado de cartelas blister.

ENCARTES

Qualidade de impressão que
se transforma em mais vendas
para o seu produto. Como nosso
sistema de gerenciamento de
cores, garantimos a reprodução
tonal das fotos dos produtos,
transmitindo
confiança
ao
cliente. Ao visualizar o produto
no ambiente através da foto, o
consumidor recebe segurança
e desejo do design em sua casa,
favorecendo a compra.

CINTAS

Como um item necessário na composição da exibição do produto no ponto de venda,
as cintas atendem a legislação ao comunicar o conteúdo do seu produto, gerando
confiança e segurança para o consumidor. Além disso, nossas cintas abrangem uma
grande gama de pesos e medidas de recipientes, garantindo assim, a solução ideal para
nossos clientes. Com equipamentos de corte vinco e colagem automática, garantimos
precisão e qualidade no tamanho das cintas.
Para ambientes refrigerados, possuímos versatilidade em linhas de papeis e aplicação
de verniz em linha, que permitem o melhor custo/benefício para sua empresa.
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