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Como trazer a sensação de um destino paradisíaco 
para uma bebida e seu rótulo? Este foi o desafio de 
Lucas Albuquerque, Kiko Lumark, Luli Dias e do enólogo 
português Luis Duarte, os nomes por trás do primeiro 
rosé spirit do mundo: a Santropa. No conteúdo, uma 
bebida inspirada em Saint-Tropez com receita original 
e secreta que leva destilado de cereais com infusão 
de frutas vermelhas, uva e limão. Na aparência, um 
rótulo que trouxesse leveza, sofisticação e um toque de 
frescor que tem tudo a ver com a Riviera Francesa.

O material autoadesivo da Avery Dennison, Fasson®   

Aqua Proof Orion foi escolhido por dois motivos. 
Um: ele tem resistência extra à água, o que permite 
que o consumidor possa colocar o produto em baldes  
de gelo ou resfriá-lo para consumir na temperatura ideal. 
Dois: a aparência perolizada e texturizada do papel que 
traz um pouco do clima paradisíaco para as prateleiras.

Uma viagem só de ida  
para a Riviera Francesa
Usamos o Fasson® Aqua Proof Orion para levar 
um pouco do paraíso para as prateleiras.
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Um rótulo além das aparências.

Santropa vem ao mercado com uma missão 
corajosa: ir a um lugar que nenhum destilado 
foi. De trazer o lifestyle de uma região que 
inspira artistas e boêmios. De ser a companhia 
ideal no verão para ser consumida onde o 
consumidor estiver. E se uma bebida precisa ser 
mais que uma bebida, o rótulo precisa ser mais 
que um rótulo. Precisa ser Avery Dennison.

     Características 

> A aparência do papel com 
os benefícios do filme. 

> Performance inigualável nas 
aplicações em ambientes  
úmidos e em balde de gelo. 

> Suporta condições extremas durante 
o empacotamento, transporte e 
armazenagem. 

> Adere sem precisar de nenhuma 
ferramenta extra. 

> Possibilita a aplicação de uma ampla 
gama de técnicas decorativas. 

> Conformidade e flexibilidade 
excelentes para uma boa adesão  
até em juntas e em irregularidades 
do vidro. 

> Robustez do filme permite uma 
conversão mais rápida.
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"A Santropa é produzida em pequenos lotes, através de um processo 
artesanal, com teor alcoólico de 15%. É uma bebida bastante versátil 
e pode ser servida gelada ou com gelo, em taças de vinho, copos longos 
ou de shot. Também pode ser usada como base para uma variedade de 
drinks", completa Lucas Albuquerque.


