MAIS DO QUE
UM BRINDE
Criamos presentes que vão
eternizar sua marca em Vidro.

DECORADOS
Utilize nosso amplo portfolio de produtos em
vidro e crie uma arte sob medida, em grande
diversidade de cores, para a sua empresa!
Nossa impressão é feita em serigrafia, cromia,
decalque e pintura.

Campanha para
Calvin Klein

Ilustração exclusiva para
a marca Coca-Cola

Criado exclusivamente para
o Shake da Herbalife

Copo para dose desenvolvido
com a marca Sauza

Potes colecionáveis para promoção
do Supermercado Sonda

Copo de cerveja decorado
para a marca Proibida

Caneca Natalina personalizada
para a Cia do Cacau

Qualidade garantida!

Copo Americano com a marca
Glacial, da Brasil Kirin

Copo do Mundial de 2014
para o Rei do Mate

Copo da COPA 2014 com a marca
TEACHERS da Pernod Ricard

Taça de sorvete para
a marca KIBON

Taça de Milk Shake para
a marca KIBON

Copo DUFF para o pack promocional
desenvolvido com a garrafa de cerveja

Taça para o Kit da Mr. Beer

Taça para a Brasfood

ESTOJOS
Produtos em vidro embalados em uma caixa
customizada com o jeito da sua marca.

Terrina criada como brinde na
compra da linha Branca LG

Taça de vinho com a marca Petybon
para acompanhar o macarrão

Estojo desenvolvido para
a marca Polo Play

Copo Americano desenvolvido na
ação da Copa da Nadir Figueiredo

Coleção do Copo Americano assinado pela
Isabela Capeto para Pão de Açúcar

Coleção de Taças para a
marca FRIBOI da JBS

KITS
Inove e monte seu kit personalizado!
Com um mix de aproximadamente
600 produtos, fabricados com as
mais modernas tecnologias, você
pode presentear e surpreender seus
clientes nas datas especiais.

O Kit Quente & Frio de 3 assadeiras com tampa que foi
sucesso no Juntou Ganhou do Jornal DAQUI

3 assadeiras da linha MARINEX no Kit Superprático,
um show de brindes do Jornal DAQUI

3 tigelas da linha Marinex para o Jornal Na Hora H,
práticas e bonitas, foi sucesso garantido

Kit Fit

Kit café da tarde

Kit Celebração

SUGESTÕES

Kit Cerveja

Quinteto Fantástico na ação Juntou Ganhou do
Jornal DAQUI com 5 peças incríveis

2 refratários e 4 pratos, na ação Junte e
Ganhe do Jornal Diário Gaúcho

EXCLUSIVOS
Criamos e desenvolvemos peças com
formato exclusivo. Feita por nosso time de
design e inovação, o resultado é único.

Caneca
desenvolvida
especialmente para
a marca Nescafé

Copo exclusivo
para Fanta,
seguindo o shape
da garrafa

DATAS COMEMORATIVAS

NATAL

Encante seus clientes, parceiros e funcionários nas datas mais especiais do ano.
Faça parte da celebração e divulgue sua marca:
DIA DOS NAMORADOS

DIA DAS MÃES

DIA DAS CRIANÇAS

DIA DOS PAIS

NADIR FIGUEIREDO UMA HISTÓRIA DE INOVAÇÃO
Nadir Figueiredo inicia o novo século de sua trajetória. Centenária e presente na
maioria dos lares do Brasil e em mais de 120 países no mundo, a marca permanece
como líder absoluta de mercado e sinônimo de brasilidade e inovação. Nossas
milhares de peças nas mesas e corações dos consumidores levam nosso prazer em
servir às novas gerações, apaixonadas pela versatilidade das linhas. Essa é a
promessa da Nadir Figueiredo para o futuro: design e qualidade a preços acessíveis,
já referências em sua história, e inspirando nossas novas linhas.
www.nadir.com.br/promocional

