
De verdade.



Você 
conhece a 
Premier Pack?
Se não, vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre nós agora!



um 
objetiVo!
A Premier Pack nasceu no dia 
25 de julho de 2008 com um 
único objetivo, realizar soluções 
completas de embalagens.



nos
PreocuPamos
A Premier Pack além de se preocupar 
com seus colaboradores, tomando 
medidas de responsabilidade  social, 
também se procupa com a saúde do 
planeta. Trabalhamos com diversos 
produtos totalmente recicláveis. Um 
exemplo disso é o fato de trabalharmos 
com o vidro, pois sabemos que além de 
ser inerte, ainda tem o apelo ambiental 
por ser feito de um material inteiramente 
reciclável.



Qualidade &
comPetitiVidade

Nossa empresa é certificada pela ISO9001, 
ou seja, pode confiar na gente, nosso trabalho 
é de qualidade. Procuramos atender nossos 
clientes da melhor maneira possível e fique 
sabendo que esse atendimento se estende 
para todo o Brasil!



Vamos dar 
uma Volta?
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Nossa empresa trabalha baseando-
se em serviços e produtos. veja 
agora todas as etapas do surgimento 
de uma embalagem!



A Premier Pack conta com 
um setor de criação.

criação. É lá que são 
desenvolvidos os produtos. Às 
vezes você ainda não tem uma 
ideia legal e está desesperado 
atrás de uma. Se você é um 
desses, fique calmo que seu 
problema acabou. conte 
com nosso departamento de 
Projeto & criação. 

você deve estar 
se perguntando…

criação?
sim!

tenha uma 
ideia{



Trabalhando sempre atualiza-
da, o P&c Premier Pack traz 
projetos inovadores e criativos 
para o mercado de acordo com 
a necessidade do cliente, de-
senvolvendo layouts gráficos e 
identidade do produto, tanto re-
designs, quanto conceitos total-
mente novos.



A Premier Pack 
também trabalha com 
o desenvolvimento de 

embalagens exclusivas, 
podendo oferecer aos seus 

clientes produtos de qualidade 
por um preço competitivo. 
Nosso grande diferencial 

é fabricar em quantidades 
menores, atendendo a 

necessidade dos clientes.

exclusiVidade



eu Vou
Precisar de...
essa é a parte em que você escolhe tudo 
o que vai precisar, desde a embalagem 
e acessórios, até  a decoração. Ou pode 
deixar que escolhemos para você.
O setor de produtos da Premier Pack é 
subdividido em três subsetores, são eles: 
Bebidas, Perfumaria e Alimentos. conheça 
um pouco mais sobre cada um deles a seguir.



Perfumaria
Frascos Premium e 
Standard das mais 
variadas formas



em Perfumaria, você pode 
encontrar uma variedade enorme 
de tampas, pumps, válvulas, 
objetos decorativos, etc. Tudo o que 
você precisar pode ser encontrado.



bebidas
Garrafas Premium 
e Standard para 
destilados, vinhos, 
cervejas e espumantes.



No setor das Bebidas você 
encontra tampas plásticas e 
metálicas, rolhas, screw caps, 
cápsulas, tampas coroa, gaiolas 
e etiquetas de estanho. Tudo isso 
pode ser tanto standard quanto 
personalizado!



barricas

Para complementar ainda mais a 
qualidade do produto dos nossos 
clientes, podemos oferecer barricas de 
carvalho americano ou francês, para o 
enobrecimento das bebidas.



alimentos
Potes e  
Garrafas destinadas 
a produtos do setor 
alimentício.



em Alimentos, temos tampas 
para potes, azeite, suco, etc.



mas ATeNçãO, os setores só 
servem para uma organização 
interna da empresa, nada te 
impede de utilizar acessórios 
de setores diferentes do 
segmento que o seu produto 
está incluso. liberdade criativa!

esclarecida a parte 
de Produto vamos 
para a fábrica!



Isso mesmo, contamos com uma 
fábrica completa de decoração de 
vidros. O que isso quer dizer?
Quer dizer que após você ter a arte 
do seu produto pronta, e se quiser 
fazer a impressão dela na própria 
embalagem, aqui é o lugar!
A Fábrica de decoração Premier 
Pack tem os seguintes processos 
de decoração:

uma fábrica de 
surPresas



serigrafia
A serigrafia consiste na 

impressão de textos e 
figuras diretamente na 

embalagem. São infinitas 
as possibilidades  como 

por exemplo: cores Neon, 
metálicas, translúcidas, 

foscas e brilhantes.



Pintura

este processo oferece uma 
grande variedade de cores 
e acabamentos à superfície 
de frascos, potes e garrafas 
(brilhante,   soft touch, iriodin, 
cerâmico, degrade, resistente 
a processos de fermentação, 
etc).



hot
stamPing
confere ao produto imagens 
ou textos com acabamento 
metalizado, holográfico ou 
até multicolorido.



foscação
confere ao vidro um aspecto 
fosco com a altereção da sua 
superfície externa, deixando o 
vidro com um toque aveludado 
e de baixa porosidade.
Tabalhamos tanto com 
foscação total, como também 
com foscação interrompida. 



logística

A Premier Pack conta com uma estrutura de transporte   inter-
na, além de ter uma filial em Uberlândia para facilitar o acesso  
ao interior do país, assim consegue cuidar dos clientes. 
Temos relacionamento com fornecedores internacionais tra-
zendo o que há de melhor no mundo para o Brasil e para o 
nosso cliente.



feito!
A embalagem do seu produto 
está terminada. Agora se 
precisar  de mais alguma coisa, 
como cartuchos (caixas), envio, 
etc, vemos tudo para você !



uma Volta 
comPleta

você entra com 
uma ideia e sai 
com um produto 
pronto.

conseguiu sentir a evolução de 
um produto até aqui?
esse é o conceito 360º da 
Premier Pack, 

e é com essa frase emocionante 
que essa apresentação acaba.
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