INSTITUTO ECOBOLSA BRASIL

Logística reversa: AFFEMG

Logística reversa:Yes Rent a Car

Logística reversa: CORREIOS

CATALOGO de PRODUTOS ECOBOLSA BRASIL
CONFECCIONADOS APARTIR DA REUTILIZAÇÃO DE BANNER

1.1

Sacola ecológica Horizontal de reutilização de banner (EB-H)
Preço: Com zíper acrescentar R$1,00
P: R$13,00 a unidade. 25 cm de altura X 30 cm de comprimento
M: R$15,00 a unidade. 30 cm de altura X 33 cm de comprimento
G: R$17,00 a unidade. 33 cm altura por 40 cm de comprimento
GG: R$ 25,00 a unidade: 40 cm de altura X 48 cm de comprimento

Logística Reversa de Apoiadores diversos


A logo do evento é aplicada nos bolsos laterais e deverá ser fornecida pela empresa
apoiadora assim como a logo da empresa sugerimos como no modelo da foto

Logística Reversa Apoiadores diversos, Vale e FID



As artes laterais deverão ser enviadas em corel, vetor, área de 15 cm de largura X 25 cm de altura
(Tamanho G). Considerar 1,5 cm nas laterais para a costura com viés.

O prazo para entrega das bolsas

é contado a partir da entrega da arte. Sugerimos ainda utilizar a estampa monocromática, para
simplificação no processo produtivo. Para logomarca em policromia acrescentar R$0,50 por cor.


Ambos os bolsos podem ser utilizados a critério do apoiador, a arte acima é nossa sugestão.



Estas bolsas têm sido muito utilizadas pelos participantes que a recebem mesmo após os eventos.

1.2

Lixocar:

(Lixeira para carro) Medidas 30 cm de altura por 22 cm de largura.
Preço R$ 6.00 a unidade.

Logística Reversa CORREIOS

1.3 Crachá:
Bolsinha para colocar credenciais, celular, caneta etc. tamanho 14 cm de largura X
16 de altura, bolso com zíper, e bolso atrás do porta credencial, alça com rabo de
rato. Preço: R$ 6,00 a unidade.

Logística Reversa Encontro Mineiro de Educação

1.4.

Pasta Envelope:

com Alça Tira Colo regulável, aplicação da logomarca do evento na aba frontal e
com bolso interno. 28cm de altura X 40cm de largura.
Preço: R$ 12,00 a unidade.

Logística Reversa FGR

Kit Seminário: pasta seminário (Item 1.5) ou bolsa bornal M (item 1.4), crachá
(item 1.3), bloco ½ ofício com 30 folhas em papel reciclado e capa de banner,
caneta personalizada.
Valor total do kit: R$23,50

Kit com bolsa bornal M

Logística Reversa PETROBRAS, SESI E FIEMG

1.5 Bolsa Bornal com bolso interno:
Tamanho M: R$12,00 a unidade tamanho 28 cm de altura X 22cm de largura.
Tamanho G: R$14,00 a unidade tamanho 40 cm X 40 Cm
A aplicação da logomarca pode ser sobre um bolso frontal externo, Alça de 75 cm.

Logística Reversa PETROBRAS e VALE

1.6 Bolsa vertical com zíper:
Sacola ecológica de lona de banner. 35 cm altura por 32 cm de largura e fole com
15 cm de largura, 2 bolsos externos, alça 75 cm. Fechamento com zíper. Gravação
da arte em monocromia.
Preço: R$ 17,00 a unidade.

1.7. Mochila: 35 cm altura por 32 cm de largura e fole com 15 cm de largura, 2
bolsos externos, alça 75 cm. Fechamento com zíper. Gravação da arte em
monocromia.
Preço modelo de banner: R$18,00 a unidade.
Preço modelo de nylon: R$10,00 unidade

Modelo de banner
1.8

modelo de nylon

Porta objetos:

Preço: R$6,00 a R$8,00 (tamanhos diversos)

Logística Reversa USIMINAS, VeM, BELGO E GERDAU
1.9

Porta Tablet:

Preço: R$12,00

Condições Gerais


Pagamento 50% no pedido e 50% contra entrega. (outra condição a
combinar).



Nota Fiscal emitida pela Central Mãos de Minas.



Frete fora de BH por conta do cliente.

Permanecemos ao dispor para quaisquer informações adicionais necessárias.
Atenciosamente,
Lya Lena Lacerda
Coordenadora
(31) 3223-7694
(31) 8830 – 7694

projetoecobolsa@gmail.com

