
Dê mais vida 
e versatilidade 
às marcas



Promoção 
e varejo
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Especialidades feitas para o seu negócio. 
Marcas disputam todos os dias a preferência 
dos consumidores. Esta batalha, que 
começa nas gôndolas, se estende por toda a 
experiência de consumo do produto.

Os materiais autoadesivos especiais da 
Avery Dennison ajudam as marcas a se 
diferenciarem, por meio de um visual único ou 
adicionando funcionalidades que ampliam a 
experiência do consumidor.

Nossas soluções facilitam o trabalho de 
promoção com etiquetas demonstradoras 
de fragrâncias, atraem os olhares nas 
prateleiras com recursos holográficos e 
garantem um visual perfeito por meio de 
materiais resistentes a óleo.

Destaque-se com as possibilidades 
oferecidas pelo portfólio de Promoção 
e Varejo da Avery Dennison



Soluções que ampliam 
possibilidades e melhoram 
a experiência do consumidor.

Exemplo de 
aplicação

Categoria Descrição Spec Produto

Demonstrador 
de Fragrâncias

Etiquetas que armazenam 
fragrâncias e permitem 
a experimentação. Utilizadas 
em revistas de cosméticos 
de vendas “porta a porta” 
e em ações promocionais.

F15463F Fasson® Clear Polyester 50/S6930/
rPET30 - Bottom

F15463T Fasson® Clear Polyester 50/S6930/ 
rPET23 - Bottom

F135 Fasson® Faslam Poliester Clear 23u - Top

rCrush

Resíduos de cevada, frutas cítricas 
ou uva aplicados em rótulos, a linha 
rCrush possui diversos frontais com 
15% de resíduos orgânicos e 40% de 
resíduos papel pós-consumo, uma 
grande história de economia circular 
e de alta percepção tátil, com resíduos 
de materiais orgânicos e sustentáveis.

BT024 Fasson® rCrush Barley/S2030/ 
BG45WH - Certificado FSC

BT025 Fasson® rCrush Citrus/S2030/ 
BG45WH - Certificado FSC

BD733 Fasson® rCrush Grape/S2047N/ 
BG45WH - Certificado FSC

Holográficos

Materiais holográficos que 
garantem apelo em gôndola 
e diferenciação às marcas, 
especialmente em produtos de
cuidados pessoais e alimentos.

FAF141 Fasson® HGFP Kaleidoscope Top/S2045N/
BG40BR

FAO931 Fasson® HGF PP Shimmer/S692N/BG40

F78067 Fasson® 2M Rainbow PET/S692N/50#SCK

F79579 Fasson® 2M Rainbow PET Seamless/
S692N/50#SCK

F02391 Fasson® FasPrism™ Rainbow 
Seamless/S246/40#SCK

Tattoo Etiquetas promocionais 
para aplicação de tatuagem.

F7102B Fasson® Tattoo PLAIN BG62b/S0208/
BG62b DI

F7002B Fasson® Tattoo DRY BG62b/S0208/
BG62b/S0208/BG62b

Blockout 
Labels

Etiquetas que corrigem 
informações ultrapassadas 
ou com erros em embalagens, 
etiquetas ou rótulos.

F19185 Fasson® 54# Semi-Gloss FasCover Black 
TM 2/C2500/40#CK

F13601 Fasson® Trans-Therm 1C FasCover Black 
TM2/AT20/40#CK

FAA297 Fasson® PP NG Top White Opaque/
S2045N/BG40WH

Filme DT 
Transparente

Filme BOPP Transparente 
para impressão térmica direta, 
que combina um visual no label 
look com informação variável.

FAX909 Fasson® Thermal PP70 Matt Clear/S692N/
BG40WH

FAW839 Fasson® Thermal PP70 Matt Clear/S2800/
BG40WH

FAX159 Fasson® Thermal PP25 Matt Clear/S692N/
BG40W - Overlam

Resistentes 
a óleo

Materiais com alta resistência 
a óleos, especialmente 
utilizados em produtos 
de cuidados pessoais.

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74g

F03262B Fasson® PP Transparente TC/S6901/60g

F06862B Fasson® PP Branco Fosco NTC/S6901/60g

Dupla Face Indicado para sobrecolar duas 
peças independentes. F06759B Fasson® Dupla Face 60/S0240/60g

Etiquetas 
Duplo-Uso

Material multicamadas: um 
autoadesivo sobre o outro. 
Ideal para ações promocionais.

F10611B Fasson® Semigloss Duplo Uso/S2045N/ 
60g - Certificado FSC®

F10711V Fasson® Vellum Duplo Uso/S2045N/ 
85g - Certificado FSC®
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Soluções Personalizadas
Os especialistas da Avery Dennison podem 
ajudá-lo a encontrar os produtos e as 
soluções ideais para a sua aplicação. 

Conte com a nossa expertise em 
autoadesivos para o desenvolvimento 
de um produto que atenda à sua 
necessidade específica.

Termos e condições - Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes 
considerados confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de 
que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são 
vendidos de acordo com os termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos 
reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Nomes de marcas, nomes de produtos, designs de 
antenas e códigos de serviço ou programas da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Setembro/2021.

label.averydennison.com Facebook | Instagram: averydennisonbrasil


