Soluções para Packs 3M

Mais visibilidade
aos produtos para
você se destacar
nas vendas.

Soluções para Packs 3M

Opções completas
para aumentar o giro
do estoque e dar mais
ritmo às suas vendas.
A disputa nas gôndolas para captar a atenção dos consumidores é cada vez mais acirrada. É por isso que
a 3M oferece soluções para packs: um jeito rápido e fácil de montar combos promocionais, converter
em vendas e fazer o estoque girar.
Além disso, com o exclusivo adesivo reposicionável 3M, que possibilita remontar o pack sem danificá-lo*,
os consumidores ganham mais praticidade e comodidade na organização da despensa de casa.

Ferramenta para ação de
marca ou promocional

Não estraga a
embalagem original*

Valoriza o design
da embalagem

Permite impressão
customizada

Fita reposicionável

(pode ser reaplicada várias
vezes sem perder a adesão)

Como montar
seu pack?
Manualmente, com equipamentos
semiautomáticos ou automáticos,
você tem uma gama de
possibilidades para facilitar o seu
dia a dia. Peça já um mockup digital
da sua embalagem e veja como a
3M pode ajudá-lo a impulsionar
suas vendas.

Com a 3M você tem:
Redução
da emissão
de plásticos no
meio ambiente

Mais produto,
menos tempo

Potencialmente
reciclável

Mais
produtividade

Redução no consumo
de energia elétrica

Redução
de custos

Segurança
no trabalho

Redução de custo e
aumento de performance.
Solução ideal para embalagens regulares,
com equipamentos customizados que
atendem a diferentes velocidades.
Conte com a engenharia 3M em todo
o Brasil para auxiliá-lo no aumento
da produtividade de packs na sua empresa.

Sobre o filme adesivado.
Sua composição é de polipropileno
biorientado (BOPP) que pode ser impresso
em alta qualidade com um exclusivo
adesivo reposicionável baseado no mesmo
conceito do Post-it™, ou seja, cola e
descola sem danificar a embalagem*.
*Recomenda-se a realização de testes prévios na embalagem
para avaliar seu desempenho

Imaginar.
Projetar.
Realizar.

www.3M.com.br/solucoesparaembalagens
www.youtube.com/3Mfitaseadesivos

