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Há mais de 11 anos no mercado, a Fantastic Brindes tem fabricação própria de diversos produtos
promocionais personalizados, entre eles:

•Copos em Plástico/Acrílico: nas medidas de 50ml, 330ml, 350ml, 400ml, 550ml, 700ml, long drink, 
copos com tampa e canudo, copos texturizados, copo shakeira e canecas; 

•Taças: Taça Queen, champanhe e Fun Bicolor nos modelos, gin, wine, coupe.

•Espelhos: no formatos retangular, redondo, coração e chaveiro flor; 

•Brinquedos e produtos infantis: ioiô, frisbee, cofre porquinho e cofre chip, cofre whatsapp, cofre 
cubo, colher canudo e copo retrátil.

•Balde de pipoca 1,5L, 3L e 4,5L quadrado e balde de gelo 4,5L quadrado e 5L. 

•Também oferecemos nossa linha completa de produtos na opção biodegradável. Um material que 
não somente micro fraciona mas transforma todo resíduo em material orgânico, se reintegrando ao 
meio ambiente em forma de H2O, CO2, e Humus. Sua decomposição ocorre em até 2 anos.

Além da fabricação própria, a Fantastic Brindes disponibiliza a seus clientes a mais completa  linha 
de produtos promocionais nacionais e importados como: squeezes, canecas térmicas, cubo mágico, 
baldes de pipoca, balde de gelo, sacolas e muito mais.

Contamos com uma equipe  especializada para assessorar nossos clientes no desenvolvimento da 
arte associada a nossos produtos e altamente qualificada para a personalização final.

Temos larga experiência  no desenvolvimento de Projetos Especiais, de acordo com demanda           
específica de nossos clientes, com capacidade de desenvolvimento de ferramentas e moldes               
de acordo com as necessidades e de forma a suprir amplamente ações de divulgação da marca e 
comercialização de produtos.

Missão
Oferecer produtos e serviços com a qualidade que atendam e superem as expectativas dos clientes  
do mercado promocional.

Visão
A Fantastic Brindes espera inovar e crescer sendo vista como uma empresa confiável,                                 
socialmente responsável e onde o cliente é considerado parceiro.

Valores
Atendimento e superação das necessidades dos clientes do mercado promocional,  reconhecimento 
da importância dos fornecedores e demais parceiros, valorização dos colaboradores.

Fantastic Brindes: Surpreenda!

CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA
CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA



Visualize todas as matérias em nosso site: http://www.fantasticbrindes.com.br/brindes/midia

Abaixo, nossa participação em matérias relativas a marketing promocional,
brindes personalizados e empreendedorismo na mídia impressa e digital.

ImpressaImpressa
Revista SEBRAE 2014 - Cases de Sucesso para animar a torcida
Jornal O Dia 2014 - Pequenos empreendedores ampliam vendas com a Copa
O Estado de São Paulo 2014 - Planejar é a chave para colher frutos na Copa
Jornal DCI 2015 - Alta do dólar reanima mercado nacional para venda de brindes
Jornal Sebrae SP 2016 - Pequenas dominam 90% do mercado de brindes
Revista EBS 17ª edição 2018 - Gi�ing and Compliance

Esse catálogo é integrado com a tecnologia MIDIACODE,
baixe o app MIDIACODE no seu celular, capture os códigos

e tenha acesso ao conteúdo completo direto em nosso website.

Jornal da Cultural - TV Cultura
Marketing Promocional e a fidelização do cliente

Gazeta Shopping - TV Gazeta
Brazil Promotion 2017
Jornal da Band -  Rede Bandeirantes
Procura por brindes cresce 20% em relação a 2016

Programa Pequenas Empresas Grandes Negócios - Rede Globo
Kit Torcedor na Copa do Mundo

Digital

RIT TV - Empreendedorismo; oportunidade para negócio próprio

Programa Conta Corrente - Globonews
Empreendedorismo

Jornal NBR - TV NBR
Copa impulsiona negócios de micro e pequenas empresas

A FANTASTIC VIROU NOTÍCIA

CANECA E TAÇAS METALIZADA



Descubra as infinitas
possibilidades

de personalização!

TIPOS DE PERSONALIZAÇÃO
TIPOS DE PERSONALIZAÇÃO

LASER

TRANSFER LASER

SERIGRAFIA TAMPOGRAFIA

TRANSFER IN MOLD LABEL

DIGITAL

Personalização de baixo custo, com 
alguma flexibilidade, preferido por 
nossos clientes. Permite a gravação 
em várias cores chapadas e desde que 
possível os encaixes.
Área de gravação limitada pelas 
características geométricas do 
produto.

Sistema de impressão que utiliza um 
clichê em baixo relevo, que aliado a 
uma peça em silicone denominada 
tampão, transfere a impressão para o 
produto final. Pela variedade de 
formatos e extrema flexibilidade 
permite impressão em diversas 
superfícies. 

Processo que permite personalizar 
objetos com fotos, desenhos 
multicoloridos e variedade de 
efeitos.Permite aplicação parcial em 
área específica do objeto ou em, até, 
360 graus cobrindo toda a área de

visualização.  

Tecnica de gravação por rotulagem, 
no qual se injeta o produto com a fita 
de personalização no molde, fazendo 
com que a aplicação se funda com o 
material injetado. Quantidade minima 
para impressão da fita de gravação 
relativamente alta.

Personalização de alta qualidade, 
precisão e bom gosto. Processo de 
gravação no qual um feixe de laser 
desgasta, ou “queima”, o material, 
seja ele mandeira, couro, bambu, 
silicone, etc... 

Processo de personalização que se 
transfere a arte de um papel plástico 
para o material desejado. Possui 
grande demanda no mercado devido 
a sua baixo custo de configuração e 
também quantidade minima baixa.

Impressão através de arquivos digitais 
que utiliza um so�ware específico. No 
processo, o resultado alcançado é de 
excelente qualidade pela ilimitada 
opçõe de cores e ótima precisão dos 
traços. 



Disponível para o cliente 28 cores padrão
para escolha da que melhor se identifica
com sua marca.
Podem ser translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon.

Ao lado, ilustração das 28 cores padrão: 

Para projetos especiais
e grandes quantidades,

desenvolvemos
cores específicas e

pantones especiais.
SAIBA MAIS!

*Imagem e cores meramente ilustrativas.

Translúcidos

Fechado / Leitoso

Fechado / Leitoso Neon

Translúcidos neon

Produtos que contém esse selo
 estão disponíveis na versão
biodegradável.

Confira nas próximas páginas.

NO
VIDADE A FANTASTIC +ECO

PADRÃO DE CORES DE PRODUTOS

SQUEEZES E GARRAFAS



Capacidade: 450 ml
Material: PP
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 23 gramas
Cores: Natural

COPO NEWCUP

Capacidade: 350 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia ou transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 45 gramas
Cores: Natural

COPO 350

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

Produtos com fibra natural
Produtos com fibra natural

em sua fabricação
em sua fabricação



Capacidade: 350 ml
Material: PS cristal
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 45 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 350

Capacidade: 550 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 60 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 550

Capacidade: 550 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 65 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 550 ESPIRAL

Capacidade: 250 ml
Material: PS
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 28 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO 250

COPOS
C A P T U R E

SOGIDÓC SO PPA O MOC
M I D I A CO D E

E  A C E S S E  O

C O N T E Ú D O

D I G I T A L



Capacidade: 60 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 15 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO DOSE

Capacidade: 330 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 50 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

COPO LONGDRINK

Capacidade: 400 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 50 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO PIXEL

Capacidade: 400 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 48 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

COPO SPACE

COPOSCOPOS



Capacidade: 700 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia ou transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 82 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

COPO 700 ESPIRAL

Capacidade: 400 ml
Material: PS cristal / PP
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 36 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO 400
Capacidade: 450 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia ou transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 23 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

NEWCUP

Capacidade: 900 ml
Material: PS / PP
Tipo de personalização: serigrafia, transfer e Inmoldlabel
Embalado em saco plástico individual
Peso: 83 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

COPO 900

COPOS



Capacidade: 1 L
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia ou transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 83 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

COPÃO

Capacidade: 330 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia ou transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 64 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

LONGDRINK LED

Capacidade: 550 L
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia ou transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 76 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

COPO 550 LED

COPOSCOPOS



Capacidade: 450 ml
Material: PP
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 40 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO BUCKS 450
Capacidade: 450 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia ou inmold label
Embalado em saco plástico individual
Peso: 27 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO 450 INMOLD

Capacidade: 450 ml
Material: PP
Tipos de personalização: serigrafia ou inmold label
Embalado em saco plástico individual
Peso: 56 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO BUCKS 550
Capacidade: 550 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia ou inmold label
Embalado em saco plástico individual
Peso: 38 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO 550 INMOLD

COPOS



Capacidade: 550 ml
Acompanha tampa e canudo
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 75 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 550 COM TAMPA
E CANUDO

Capacidade: 550 ml
Acompanha tampa e canudo
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 78 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 550 ESPIRAL
COM TAMPA E CANUDO

Capacidade: 400 ml
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 62 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO PIXEL COM
TAMPA E CANUDO 

COPOS COM TAMPA E CANUDO
COPOS COM TAMPA E CANUDO



Capacidade: 700 ml
Acompanha tampa e canudo
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 96 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 700 ESPIRAL
COM TAMPA E CANUDO

Capacidade: 1 L
Acompanha tampa e canudo

Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer

Embalado em saco plástico individual
Peso: 98 gramas

Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPÃO COM
TAMPA E CANUDO

COPOS COM TAMPA E CANUDO



Capacidade: 330 ml
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 58 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO LONGDRINK
COM TAMPA E CANUDO

Capacidade: 350 ml
Material: PS cristal / PP
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 59 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COPO 350 COM
TAMPA E CANUDO

Capacidade: 350 ml
Material: PP
Tipos de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 41 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COPO 300 COM
TAMPA E CANUDO

COPOS COM TAMPA E CANUDO
COPOS COM TAMPA E CANUDO



Capacidade: 450 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 86 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

CANECA DE CHOPP CANECA DE CHOPP GEL 
Capacidade: 400 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalada em saco plástico individual
Peso: 305 gramas
Cores: sob consulta

Capacidade: 250 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 56 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

CANECA MICRO 250 CANECA MICRO 400
Capacidade: 400 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalada em saco plástico individual
Peso: 74 gramas
Cores: sob consulta

CANECAS



TAÇA FUN
Capacidade: 550 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 95 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

TAÇA FUN COUPE
Capacidade: 300 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 69 gramas
Cores: sob consulta

TAÇA QUEEN
Capacidade: 580 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 103 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

TAÇASTAÇAS



TAÇA DE CHAMPANHE 
Capacidade: 140 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 48 gramas
Cores: sob consulta

TAÇA FUN SAFIRA
Capacidade: 550 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 101 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

TAÇA FUN BIG
Capacidade: 570 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 95 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

TAÇA FUN WINE
Capacidade: 400 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 84 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

TAÇAS



Capacidade: 60 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 15 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

COPO DOSE

Capacidade: 330 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 50 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

COPO LONGDRINK
Capacidade: 400 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 48 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

COPO SPACE

Capacidade: 550 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 60 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

COPO 550 

COPOS METALIZADOS
COPOS METALIZADOS



Capacidade: 450 ml
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 86 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

CANECA DE CHOPPTAÇA FUN
Capacidade: 550 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 95 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

TAÇA WINE
Capacidade: 400 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 84 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

TAÇA COUPE
Capacidade: 250 ml 
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 69 gramas
Cores: dourado, prateado e colorido

CANECA E TAÇAS METALIZADA



Capacidade: 550 ml
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 75 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COQUETELEIRA 550COQUETELEIRA 550
Capacidade: 550 ml
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 71 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

Capacidade: 700 ml
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 90 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

Capacidade: 1 l
Material: PS cristal / PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 94 gramas
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COQUETELEIRA
COPÃO

SQUEEZES E GARRAFAS
SQUEEZES E GARRAFAS



GARRAFA HALTER
Capacidade: 600 ml 
Material: PET
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 63 gramas
Cores: sob consulta

SQUEEZE 300
Capacidade: 300 ml
Material: PE
Tipo de personalização:
serigrafia e transfer
Peso: 31 gramas
Cores: sob consulta

SQUEEZE 500
Capacidade: 500 ml
Material: PE 
Tipo de personalização:
serigrafia e transfer
Peso: 40 gramas
Cores: sob consulta

SQUEEZES E GARRAFAS



Capacidade: 3 litros
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 149 gramas
Cores: sob consulta

BALDE CONICO

BALDE DE GELO
Capacidade: 5 Litros
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 322 gramas.
Cores: sob consulta

BALDE QUADRADO
Capacidade: 4,5 Litros
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 204 gramas.
Cores: sob consulta

BALDES E BOWLS
BALDES E BOWLS



Capacidade: 3 litros
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 89 gramas
Cores: sob consulta

BALDE DE PIPOCA

Capacidade: 1,4 litros
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 59 gramas
Cores: sob consulta

BALDE DE PIPOCA

Capacidade: 2,2 litros
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 140 gramas
Cores: sob consulta

BALDE DE PIPOCA

Capacidade: 700 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 39 gramas
Cores: sob consulta

BOWL

BALDES E BOWLS



Espelho de bolsa
Material: PS alto impacto
Tipo de personalização: serigrafia, tampografia
digital e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 35 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon 

ESPELHO RETANGULAR
Espelho de bolsa
Material: PS alto impacto
Tipo de personalização: serigrafia, tampografia
digital e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 27 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

ESPELHO CORAÇÃO

Material: PS alto impacto
Tipo de personalização: serigrafia, tampografia,
digital e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 38 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

PORTA BLISTER
COM ESPELHO

Espelho chaveiro
Material: PS cristal
Tipo de personalização: serigrafia,
tampografia, digital e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 13 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

ESPELHO CHAVEIRO FLOR

LINHA FEMININA
LINHA FEMININA



Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 89 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

FRISBEE

Material: PS cristal
Tipo de personalização: digital
Embalado em saco plástico individual
Peso: 24 gramas
Cores: translúcidas, translúcidas neon, fechadas
e fechadas neon

IOIÔ
Capacidade: 150 ml
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia, transfer,
tampografia e digital
Peso: 28 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon. 

COPO RETRÁTIL

LINHA INFANTIL



PORTA COMPRIMIDO
4 cavidades
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia, tampografia e transfer
Peso: 15 gramas.
Cores: translúcidas, fechadas, translúcidas neon
e fechadas neon

COLHER CANUDO
Colher 2 em 1, com canudo interno
Medida: 18 cm de comprimento por 1,5 cm de altura
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia, digital e transfer
Peso: 8 gramas 
Cores: fechadas e fechadas neon

Lente acrilica com proteção UV 400
Material: PP
Tipo de personalização: serigrafia, tampografia
digital e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 18 gramas
Cores: sob consulta

ÓCULOS DE SOL
Material: PS AI
Tipo de personalização: serigrafia, tampografia
digital e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 39 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

PORTA RETRATO

DIVERSOSDIVERSOS



Material: PE
Tipo de personalização: tampografia
Peso: 35 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COFRE PORQUINHO 
Material: PE
Tipo de personalização: serigrafia e tampografia
Peso: 42 gramas
Cores: fechadas e fechada neon

COFRE WHATSAPP 

Material: PE
Tipo de personalização: serigrafia e tampografia
Peso: 57 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COFRE CUBO
Material: PE
Tipo de personalização: serigrafia e tampografia
Peso: 44 gramas
Cores: fechadas e fechadas neon

COFRE CHIP

COFRES



SACOCHILA 
Medida: 30 cm por 40 cm / 40 cm por 45 cm
Material: nylon 70
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 39 gramas / 46 gramas
Cores: sob consulta

NÉCESSAIRE
Medida: 20 cm, 11 cm e 8,5 cm.
Material: Nylon 600 D 
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Cores: sob consulta

SACOLA TNT
Medida: 27 cm por 35 cm / 38 cm por 42 cm
Material: TNT
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 20 gramas / 36 gramas
Cores: sob consulta

CONFECCIONADOS
CONFECCIONADOS



BOLSA TÉRMICA
Medida: 21 cm por 13 cm
Material: non-woven 90g/m2
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 90 gramas
Cores: sob consulta

BOLSA TÉRMICA DOBRÁVEL
Medida: 17 cm por 9,5 cm (fechada) e 17 cm 26,5 cm (aberta)
Material: Non-woven 80 g/m2 
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 31 gramas
Cores: sob consulta

BOLSA TÉRMICA 
Medida: 29 cm por 20 cm
Material: nylon
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 250 gramas
Cores: sob consulta

CONFECCIONADOS



ECOBAG
Medida: 30 cm por 40 cm / 40 cm por 45 cm
Material: Algodão crú
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Peso: 39 gramas / 46 gramas
Cores: sob consulta

KIT CANUDOS E LIMPADOR
Kit com 2 canudos de aço e 1 limpador.
Material: Algodão cru e aço
Tipo de personalização: serigrafia, transfer e laser
Peso: 39 gramas
Cores: sob consulta

KIT ESCRITA
Régua, 2 lápis grafite, 1 borracha e estojo em cartão
Material: Madeira e papel
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Cores: sob consulta

CADERNO
Medida: 10,5 cm por 14,5 cn
Material: Papel reciclado
Tipo de personalização: serigrafia e transfer
Cores: sob consulta

LINHA ECOLÓGICA
LINHA ECOLÓGICA



Capacidade: 350 ml
Material: Aço inox
Tipo de personalização: serigráfia e laser
Embalagem individual
Peso: 410 gramas
Cores: sob consulta

GARRAFA TÉRMICA

Capacidade: 180 ml
Material: Aço inox e plástico
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Peso: 84gramas
Cores: sob consulta

CANECA ALUMÍNIO

Capacidade: 600 ml
Material: Alumínio e plástico
Tipo de personalização: serigráfia e laser
Embalagem individual
Peso: 113 gramas
Cores: sob consulta

SQUEEZE ALUMÍNIO

LINHA INOX



Material: Plástico
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Peso: 10 gramas
Cores: sob consulta

FONE DE OUVIDO

Material: Plástico
Tipo de personalização: tampografia, digital
e transfer
Embalagem individual
Peso: 151 gramas
Cores: sob consulta

HEADPHONE
BLUETOOTH

Material: Plástico
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Peso: 123 gramas
Cores: sob consulta

HEADPHONE

FONES DE OUVIDO
FONES DE OUVIDO



Entrada auxiliar P2 e USB
Material: plástico / metal
Tipo de personalização: tampografia
Embalado individual
Peso: 386 gramas
Cores: sob consulta

CAIXA DE SOM
BLUETOOTH
RESISTENTE 
À ÁGUA

Entrada auxiliar P2 e USB
Material: plástico / metal
Tipo de personalização: tampografia
Embalado individual
Peso: 256 gramas
Cores: sob consulta

CAIXA DE SOM
BLUETOOTH

CAIXAS DE SOM



Material: Silicone
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Cores: sob consulta

PORTA CARTÕES
PARA CELULAR

Com tampa deslizante e autocolante no verso
Material: PP
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Cores: sob consulta

PROTETOR DE CAMERA

Material: PVC
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Cores: sob consulta

ORGANIZADOR DE CABOS

Material: ABS
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Cores: sob consulta

SUPORTE RETRÁTIL PARA
SMARTPHONE (POPSOCKET)

ACESSÓRIOS PARA CELULAR
ACESSÓRIOS PARA CELULAR



Carregador USB
Material: plástico / metal
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalagem individual
Peso: 21 gramas
Cores: sob consulta

CARREGADOR POR
INDUÇÃO

Carregador portátil
Material: plástico / metal
Tipo de personalização: tampografia
e transfer
Embalado individual
Peso: 65,5 gramas
Cores: sob consulta

opções de baixa, média e alta potencia

POWERBANK

Material: plástico
Tipo de personalização: tampografia e transfer
Embalado em saco plástico individual
Peso: 22  gramas 
Cores: sob consulta

ADAPTADOR DE TOMADA
UNIVERSAL

CARREGADORES DE CELULAR



FRASCO 50
FRASCO 120
ACHATADO 

FRASCO 120
VIOLÃO

FRASCO 100
TUBO

Capacidade: 50 ml
Material: Plástico
Tipo de personalização: serigrafia e adesivo
Embalado em saco plástico individual
Peso: 7 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

Capacidade: 120 ml
Material: Plástico
Tipo de personalização: serigrafia e adesivo
Embalado em saco plástico individual
Peso: 10 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

Capacidade: 120 ml
Material: Plástico
Tipo de personalização: serigrafia e adesivo
Embalado em saco plástico individual
Peso: 12 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

Capacidade: 100 ml
Material: Plástico
Tipo de personalização: serigrafia e adesivo
Embalado em saco plástico individual
Peso: 12 gramas
Cores: translúcidas, fechadas,
translúcidas neon e fechadas neon

FRASCOS E ÁLCOOL EM GEL
FRASCOS E ÁLCOOL EM GEL

Álcool
em gel

70º



CAPA PARA
ÁLCOOL EM GEL
COM MOSQUETÂO

ÁLCOOL EM
GEL 500

GALÃO DE ÁLCOOL
EM GEL 5 L

Capacidade: 60 ml
Material: Plástico / Silicone
Tipo de personalização: serigrafia.
Embalado em saco plástico individual
Peso: 26 gramas
Cores: sob consulta

Capacidade: 500 ml
Material: Plástico
Tipo de personalização: serigrafia e adesivo
Embalado em saco plástico individual
Peso: 452 gramas

Capacidade: 5 litros
Material: Plástico
Tipo de personalização: serigrafia e adesivo
Embalado em saco plástico individual
Peso: 4,9 kg

FRASCOS E ÁLCOOL EM GEL



MÁSCARA
REUTILIZÁVEL
PREMIUM
Anatomica
Material: 100% Algodão
31,5 cm por 15,5 cm
Tipo de personalização: digital
Diversas estampas disponíveis

MÁSCARA
REUTILIZÁVEL
Material: Tecido Oxford
31,5 cm por 15,5 cm
Tipo de personalização: serigrafia e
transfer
Diversas cores disponíveis

MÁSCARA
REUTILIZÁVEL
ALGODÃO
Anatomica
Material: 100% Algodão
31,5 cm por 15,5 cm
Tipo de personalização: digital
Diversas estampas disponíveis

MÁSCARAS E VISEIRA
MÁSCARAS E VISEIRA



VISEIRA
FACE SHIELD
Medida: 33 cm por 24 cm
Material: PVC Pet
Produto reutilizável
Cores: sob consulta

MÁSCARA
DESCARTÁVEL
ANTI-BACTERIANA
Retangular
Material: TNT 60
17 cm por 17 cm

MÁSCARAS E VISEIRA



Temos larga experiência no desenvolvimento de Projetos Especiais de acordo com a demanda específica de nossos clientes.
Ferramentas e moldes únicos atendem amplamente necessidades de divulgação de marcas e comercialização de produtos.

Projeto desenvolvido para a Claro: cofre em   
plástico no formato de cubo, adesivado 4 lados 
com os ícones de campanha.

Projeto desenvolvido na Copa do Mundo do 
Brasil 2014. A empresa montava o kit conforme 
sua preferência e distribuía para seus clientes e            
colaboradores.

Kit torcedor

Projeto desenvolvido para a TIM: cofre plástico 
no formato do ícone do WhatsAPP para 
campanha de âmbito nacional.

Cofre WhatsApp

Projeto desenvolvido para a TIM: cofre em               
plástico no formato de chip de celular e               
personalizado com seu mascote, o CHIPINHO.

Cofre Chip

Cofre Cubo

Projeto desenvolvido para a TINDER: copo com 
cordão produzido para o Carnaval 2016.

Copo com cordão

Projeto desenvolvido para armazenar blister de 
anticoncepcional, em plástico e com espelho 

interno para transporte em bolsa feminina.

Porta blister

Canudo desenvolvido em formato espiral, 
utilizado com o copo 550 ml.

Canudo espiral

Projeto destinado aos nossos clientes 
desejosos de veicular e vincular sua marca a um 

produto ecológico e sustentável.

Copo vaso

Projeto desenvolvido para a PEPSICO: colher de 
plástico com canudo interno e personalizado 

com a marca TODDY

Colher canudo

PROJETOS ESPECIAIS
PROJETOS ESPECIAIS



A FANTASTIC APOIA PROJETOS SOCIAIS
FAÇA A DIFERENÇA VOCÊ TAMBÉM!

O Projeto
O Projeto Simbora Gente tem como objetivo favorecer o desenvolvimento
da pessoa, a convivência na diversidade, estimular a busca do autoconhecimento
e da autonomia de jovens com a deficiência intelectual.
Missão
A valorização do conhecimento  e da diversidade para a formação de
indivíduos autônomos e responsáveis capazes de interagir com o
conhecimento, refletir e viver como cidadãos numa sociedade
pluralista e em permanente transformação.
Contato:
www.simboragente.com
projeto.simbora.gente@outlook.com / fabiana.ventura@hotmail.com

O Projeto
"Kaic tem 05 anos de idade e possui uma doença degenerativa rara, chamada
leucoencefalopatia envolvendo a medula e a coluna cervical (LBSL),
doença que afeta a parte motora, cognitiva e fala.
Kaic usa diariamente um coquetel antioxidante seguindo o tratamento palhativo,
da clinica em Filadelfia EUA, onde a cada 06 meses levamos Kaic na esperança
de retardarmos a progressão da doença.
Em Baltimore, EUA, existe uma pesquisa da cura que está acontecendo no
hospital Kennedy Krieger Institute, que exige financiamento para continuidade
dos estudos da pesquisa.
SOZINHOS NÃO TEMOS CONDIÇÕES DE FINANCIAR A PESQUISA DA CURA E
CONTINUAR COM O TRATAMENTO DE KAIC."
Família e amigos de Kaiq
A pesquisa irá ajudar, não somente o Kaic,
mas todas crianças que sofrem desta doença! 
Contato:
11 94618.5047

O Projeto
A Associação Helena Piccardi de Andrade Silva - AHPAS

oferece desde 1999 aceso ao tratamento oncológico a crianças
e adolescenes com câncer em situação de vulnerabilidade social
por meio do serviço gratuito de transporte e apoio sociofamiliar.

Uma atividade pioneira e única no segmento de saúde e assistência social.
SEJA UM TRANSFORMADOR SOCIAL.

É MUITO FÁCIL AJUDAR NOSSOS TRAJETOS.
Contato:

www.ahpas.org.br

O Projeto
Há mais de 70 anos,

temos nos dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência visual.
Uma das formas como fazemos isso é por meio da produção

e distribuição gratuita de livros em braille, falados e digitais acessíveis,
diretamente para o público e também para cerca de 3000 escolas,

bibliotecas e organizações de todo o Brasil.
Também oferecemos, gratuitamente, serviços especializados para pessoas

com deficiência visual e suas famílias, nas áreas de educação especial,
reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade.

Contato:
www.fundacaodorina.org.br



www.fantasticbrindes.com.br
11 3901.5526 / 3901.6590


