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Banner
Possuem um acabamento em
madeira, ponta plástica e cordão de
nylon. Visando atender um mercado
muito exigente, eles são perfeitos para
gerar um impacto visual de uma
marca, produto e/ou serviço.

Faixas
Possuem acabamento diverso, Faixas
são materiais que oferecem maior
destaque para mensagens e
divulgações. A utilização em locais
com grande visibilidade pode
favorecer a comunicação e o contato
do cliente com a marca. Invista na
criatividade do layout e na estratégia
da informação para garantir o sucesso
da ação.
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Lona Back Light
As Lonas Back Light da Inove são
produzidas em impressão digital,
apresentando alta qualidade,
durabilidade e versatilidade em
diversos trabalhos de comunicação
visual que utilizam iluminação interna.
Visando atender um mercado muito
exigente, são ideais para placas e
letreiros luminosos.

Banner em Oxford Banner em Micro bra
O Banner Oxford é leve como o banner
microﬁbra, mas a trama do tecido
Oxford é mais aberta, mas isso não
interfere no resultado ﬁnal ﬁcando a
critério do cliente apenas por uma
questão de gosto.
O tecido Oxford é bastante utilizado
também na confecção de aventais.
Composição do tecido Oxford: 100%
poliéster

O banner em microﬁbra é
caracterizado pela qualidade de suas
cores.
O banner microﬁbra tem caimento
perfeito, não deixando o tecido
amassado e também não retém água.
O tecido microﬁbra tem trama bem
fechada e dependendo da escolha do
cliente pode ser mais encorpado ou
não.
Composição do tecido microﬁbra
peletizada: 100% poliéster.
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Wind Flag Banner
Wind Flag Banner é ideal para
promoções nos pontos de venda,
ambientes internos e ao ar livre, uma
forma inovadora de sinalizar. Um
sistema simples, de rápida e fácil
montagem, útil para promoções
especíﬁcas, patrocínios, eventos,
exposições, para usar como expositor
em lojas, etc. Sua imagem será visível
devido a estrutura do produto que
mantém a bandeira esticada.

Lona Front Light
produzidas em impressão digital,
apresentando alta qualidade,
durabilidade e versatilidade em
diversos trabalhos de comunicação
visual que utilizam iluminação interna.
Visando atender um mercado muito
exigente, as Lonas Front Light são
ideais para placas e outdoors.

Lona Canvas
A Lona Canvas é um tecido sintético
fechado, com revestimento em acrílico
e que, geralmente, tem como base o
algodão. Sua ﬂexibilidade evita que a
impressão ﬁque craquelada/quebrada,
caso o material seja esticado. E a sua
aparência é fosca ou brilhosa.
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Vinil Branco
Adesivos de vinil branco da Inove são
produzidos por impressão digital, um
dos sistemas mais moderno e
avançado atualmente, trazendo
qualidade, durabilidade e um ótimo
custo-benefício. Visando atender um
mercado muito exigente, Os Adesivos
de Vinil Branco são perfeitos para
ampliar as possibilidades de trabalho e
aproveitar o máximo de espaço
possível. E a sua aparência é fosca ou
brilhosa.

Vinil Perfurado
O Adesivo Vinil Micro Perfurado da
Inove são produzidos por impressão
digital e traz qualidade, durabilidade e
um ótimo custo benefício para você.
Eles são ideais para vidros, portas,
veículos empresariais, e muito mais!
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Vinil Transparente
O Adesivo Vinil Transparente da Inove
traz qualidade, durabilidade e um
ótimo custo benefício para você. eles
possuem maior resistência e
maleabilidade por serem compostos
de plástico. Tais materiais são
geralmente usados para identiﬁcação
de produtos, campanhas
promocionais, selos, tags, entre
outros.

Vinil Jateado
O Vinil Jateado é indicado para
decoração onde se queira um efeito
fumê, simulando o efeito de jato de
areia em vidros. Muito utilizado para
decoração em vidros e espelhos.

Adesivo Automotivo
Os Adesivos Automotivos da Inove são
produzidos por impressão digital, um
dos sistemas mais moderno e
avançado atualmente, trazendo
qualidade, durabilidade e um ótimo
custo-benefício. Visando atender um
mercado muito exigente, Os Adesivos
Automotivos são perfeitos para
ampliar as possibilidades de trabalho e
aproveitar o máximo de espaço
possível.
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Corte à
Laser
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MDF
Possuímos corte a laser para MDF’s
como: Chaveiros, letras cruas, troféis,
caixas, displays, displays de mesa,
mandala, etc.

Acrílico
Trabalhamos com corte a laser para
vários serviços em acrílico.
confeccionamos troféis, placas,
chaveiro, medalhas, letras, etc.
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P VC Adesivado
As Lonas Back Light da Inove são
produzidas em impressão digital,
apresentando alta qualidade,
durabilidade e versatilidade em
diversos trabalhos de comunicação
visual que utilizam iluminação interna.
Visando atender um mercado muito
exigente, são ideais para placas e
letreiros luminosos.

Impressão
em
Tecido
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BackDrop
Use a impressão em tecido para deixar
seu palco personalizado para sua
banda, evento, coletiva de imprensa,
etc.
Fazer o Backdrop em Tecido vai deixar
seu palco mais bonito e passar a
mensagem que você deseja ao seu
público.
Nada de lonas pesados e brilho que
atrapalham as fotograﬁas e ﬁlmagens.
Faça um Backdrop em Tecido, mais
leve e de acordo com o seu estilo.

Banner Fundo de Palco
Fazer o fundo de palco em tecido vai
deixar seu palco mais bonito e passar a
mensagem que você deseja ao seu
público.
Nada de lonas pesados e brilho que
atrapalham as fotograﬁas e ﬁlmagens.
Faça um Fundo de Palco
personalizado, em tecido, mais leve e
de acordo com o seu estilo.
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Painel Pantográ co
O Painel Pantográﬁco usa o sistema
Backdrop que oferece o máximo
impacto visual. Este sistema de stand
pantográﬁco, também conhecido
como painel pop-up, tem uma
montagem fácil devido a estrutura do
tipo display pantográﬁco. Permite a
troca da comunicação visual se forma
simples e fácil.

Balcão

Mochila Banner X

Porta Banner retratil

Uma das missões do merchandising é
cuidar da exibição dos produtos, da
marca ou do produto e agir como uma
espécie de ‘‘preparador’’ para as
vendas, sempre nos pontos de venda.
Mas é possível comunicar a marca
através do sensorial, usando os
balcões de PDV.

A mochila banner oferece a opção de
promover ações de marketing,
comunicação e propaganda, com
relação custo x benefício mais atrativa
que um banner convencional.
A mochila permite divulgar produtos,
serviços e marcas para centenas de
pessoas em uma única ação.
Ações de marketing em praias,
estádios de futebol, bares, parques,
supermercados, shopping, centro de
convenções, semáforos, etc.

O Porta Banner retratil tem uma linha
onde a praticidade, modernidade e o
design farão a diferença em sua
campanha e na exposição de seus
produtos.
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Diversos
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Canecas
Confeccionamos várias canecas
personalizadas.

Camisas

Panfletos e Cartões de Visita

Personalizamos camisas tipo
poliéster.

Imã de Geladeira

@inove_rn

