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A S
O display de chão comunica, informa, coloca em evidência e reforça uma 

mensagem já passada antes. Ele irá fazer com que a marca ali anunciada 
chame mais atenção que a da concorrência ou concorrentes.

Display de chão



Display de mesa

Além de informativos, os displays de balcão são 
excelentes para destacar a marca do cliente no 

ponto de venda e interagir com o consumidor final.
Podem ser utilizados para divulgar formas de 

pagamento, horários de atendimento, sinalizar locais 
reservados ou qualquer outra informação rápida.

Display de balcão
Versatilidade é a grande sacada 
dos displays; que proporcionam 

uma sinalização adequada e 
maior interação com o cliente.

Quando aplicados em locais 
estratégicos de finalização da 

venda, os displays controlam a 
rotatividade e reposição de 

produtos e estimulam a compra 
por impulso do consumidor final.



Clip Box/Clip Strip

Tanto o clip strip como o clip 
box, foram criados por uma 
necessidade que vem crescendo 
nos dias de hoje: a procura por 
espaço no ponto de venda, além 
disso, estes materiais expõem os 
produtos mais delicados ou 
mais pesados apresentando um 
visual mais elaborado.

Organizador de gôndola

Assim como o seu nome indica, o 
organizador de gôndola é excelente 
para organizar os produtos na gôn-

dola, além disso, é excelente para 
chamar a atenção do consumidor 

no ponto de venda.

Moldura de gôndola



A utilização de cantoneiras e faixas de gôndola é sem dúvida indiscutível, 
tanto pelo seu apelo de marketing no ponto de venda, quanto pela sua 

funcionalidade para demarcar os espaços dos produtos na gôndola.

Faixas de gôndola

Stopper

Assim como seu nome 
indica, o stopper tem o 
poder de parar os 
consumidores chamando 
a sua atenção. Além disso, 
é excelente para demarcar 
espaços dos produtos na 
gôndola.



Wobbler

De grande destaque no ponto 
de venda, o wobbler tem como 
proposta chamar a atenção do 

público que circula no ambiente. 
Seu diferencial está na 

possibilidade de cortes especiais 
e nos apliques personalizados 

que realçam ainda mais a 
publicidade do cliente.



Oferecemos soluções em 
materiais e embalagens 

promocionais para o ponto de 
venda impressos em Off Set, 
Serigrafia ou Digital; além de 
Vacuum Forming e Displays 
de Balcão aos mais variados 

segmentos de mercado.
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