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Raizler

É ÍMÃS e MUITO

ÍMÃS
PROMOCIONAIS



A tem 30 anos de história no segmento promocional. Nos anos 90, com olhos no futuro, Raizler 
trouxe para o Brasil os imãs de geladeira, que já eram tendência no mercado internacional. A 
partir daí, conquistou a  no setor e ampliou as possibilidades. Hoje a liderança brasileira
Raizler tem a linha completa de e materiais para comunicação visual, que incluem brindes 
impressos, resinados, buttons, banners, além das linhas ofce e kids.

Somos uma promocional completa, construída ao longo dos anos com indústria gráca 
credibilidade, qualidade e compromisso com o melhor. Estamos preparados para trazer a você 
uma experiência única no atendimento das suas necessidades com completas para soluções 
a promoção de produtos e serviços. Na você encontra experiência e qualidade, Raizler, 
excelência no prazo e na logística de entrega para todo o país.

Nossa  tem o foco em trazer sempre uma solução que alia equipe especializada tecnologia – 
através de nossos de ponta – e comunicação visual alinhada com as últimas equipamentos 
tendências do design corporativo.

Desenvolvemos produtos promocionais na medida de cada cliente, de microempresas a 
grandes grupos multinacionais. Seja qual for a necessidade ou o tamanho da sua empresa, nós 
da temos sempre uma solução Anal, os brindes promocionais Raizler personalizada. 
estreitam o da sua empresa com seu cliente. Contribuem para manter a relacionamento 
lembrança da sua marca sempre ativa, e de forma útil e positiva na memória do seu público.

Chega de procurar um fornecedor para cada categoria de brindes! A Raizler é imã e 
muito mais. Conheça nossa linha de produtos, fale com nossa equipe de vendas e 
surpreenda seu cliente com as mais diversas e criativas possibilidades em artigos 
promocionais.

ideias que fixam

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

https://bit.ly/apresentacaoraizler


Nada melhor do que deixar sua marca disponível e próxima do seu cliente, de forma prática e 
assertiva para que ele possa utilizar no momento em que mais precisa. Promova sua empresa 
em um brinde de extrema qualidade, com os melhores preços e prazos para te atender, em 
projetos simples ou ideias inovadoras, que aumentarão sua visibilidade e, por consequência 
também suas vendas. Os ímãs promocionais ou ímãs de geladeira, podem ser 
produzidos em diversos formatos, tamanhos e personalizados como você quiser. Um brinde de 
baixo custo que com certeza irá xar sua marca e telefone na lembrança de seus clientes, além 
de ser um brinde que se torna um presente,  divertido e funcional, fará com que o cliente se sinta 
feliz e valorizado e, como resultado, é mais provável que ele delize cada vez mais a sua 
empresa.

A tem 30 anos de história no segmento promocional. Nos anos 90, com olhos no futuro, Raizler 
trouxe para o Brasil os imãs de geladeira, que já eram tendência no mercado internacional. A 
partir daí, conquistou a  no setor e ampliou as possibilidades. Hoje a liderança brasileira
Raizler tem a linha completa de e materiais para comunicação visual, que incluem brindes 
impressos, resinados, buttons, banners, além das linhas ofce e kids.

Somos uma promocional completa, construída ao longo dos anos com indústria gráca 
credibilidade, qualidade e compromisso com o melhor. Estamos preparados para trazer a você 
uma experiência única no atendimento das suas necessidades com completas para soluções 
a promoção de produtos e serviços. Na você encontra experiência e qualidade, Raizler, 
excelência no prazo e na logística de entrega para todo o país.

Nossa  tem o foco em trazer sempre uma solução que alia equipe especializada tecnologia – 
através de nossos de ponta – e comunicação visual alinhada com as últimas equipamentos 
tendências do design corporativo.

Desenvolvemos produtos promocionais na medida de cada cliente, de microempresas a 
grandes grupos multinacionais. Seja qual for a necessidade ou o tamanho da sua empresa, nós 
da temos sempre uma solução Anal, os brindes promocionais Raizler personalizada. 
estreitam o da sua empresa com seu cliente. Contribuem para manter a relacionamento 
lembrança da sua marca sempre ativa, e de forma útil e positiva na memória do seu público.

Chega de procurar um fornecedor para cada categoria de brindes! A Raizler é imã e 
muito mais. Conheça nossa linha de produtos, fale com nossa equipe de vendas e 
surpreenda seu cliente com as mais diversas e criativas possibilidades em artigos 
promocionais.

ÍMÃS
PROMOCIONAIS

Nada melhor do que deixar sua marca disponível e próxima do seu cliente, de forma prática e 
assertiva para que ele possa utilizar no momento em que mais precisa. Promova sua empresa 
em um brinde de extrema qualidade, com os melhores preços e prazos para te atender, em 
projetos simples ou ideias inovadoras, que aumentarão sua visibilidade e, por consequência 
também suas vendas.

Os ímãs promocionais ou ímãs de geladeira, podem ser produzidos em diversos formatos, 
tamanhos e personalizados como você quiser. Um brinde barato que com certeza irá xar sua 
marca e telefone na lembrança de seus clientes.

ideias que fixam



A tem 30 anos de história no segmento promocional. Nos anos 90, com olhos no futuro, Raizler 
trouxe para o Brasil os imãs de geladeira, que já eram tendência no mercado internacional. A 
partir daí, conquistou a  no setor e ampliou as possibilidades. Hoje a liderança brasileira
Raizler tem a linha completa de e materiais para comunicação visual, que incluem brindes 
impressos, resinados, buttons, banners, além das linhas ofce e kids.

Somos uma promocional completa, construída ao longo dos anos com indústria gráca 
credibilidade, qualidade e compromisso com o melhor. Estamos preparados para trazer a você 
uma experiência única no atendimento das suas necessidades com completas para soluções 
a promoção de produtos e serviços. Na você encontra experiência e qualidade, Raizler, 
excelência no prazo e na logística de entrega para todo o país.

Nossa  tem o foco em trazer sempre uma solução que alia equipe especializada tecnologia – 
através de nossos de ponta – e comunicação visual alinhada com as últimas equipamentos 
tendências do design corporativo.

Desenvolvemos produtos promocionais na medida de cada cliente, de microempresas a 
grandes grupos multinacionais. Seja qual for a necessidade ou o tamanho da sua empresa, nós 
da temos sempre uma solução Anal, os brindes promocionais Raizler personalizada. 
estreitam o da sua empresa com seu cliente. Contribuem para manter a relacionamento 
lembrança da sua marca sempre ativa, e de forma útil e positiva na memória do seu público.

Chega de procurar um fornecedor para cada categoria de brindes! A Raizler é imã e 
muito mais. Conheça nossa linha de produtos, fale com nossa equipe de vendas e 
surpreenda seu cliente com as mais diversas e criativas possibilidades em artigos 
promocionais.

5 BRILHANTES RAZÕES 
PARA INVESTIR EM 
ÍMÃS PROMOCIONAIS:

Você sabia que o ímã promocional é 
visualmente  lembrado pelo menos 20 vezes ao dia 
(média de vezes que uma porta de geladeira é aberta).
Dados pesquisa Purdue University.

Alto retorno do investimento em vendas;

Brinde econômico e duradouro;

Sua marca em evidência na geladeira;

Infinitas possibilidades de personalização;

Seu cliente feliz, fidelizado e valorizado.

PORQUE 
SUA EMPRESA
PRECISA FAZER
ÍMÃ PROMOCIONAL?



ÍMÃ DE
GELADEIRA



ÍMÃ DE
GELADEIRA
Você sabia que um Ímã de Geladeira é visto pelo menos 20 vezes por dia? Por este e outros motivos que o 
ímã de geladeira está sendo utilizado cada vez mais pelas empresas. Diferentemente do papel que é 
descartável, o ímã de geladeira é um brinde que ca guardado por muito mais tempo. Solicite agora um 
orçamento. 

ÍMÃ DE GELADEIRA
•5,8 x 7,3 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•6 x 7 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•7 x 5 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•5x5cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•5 x 7 cm ÍMÃ DE GELADEIRA

•5,8 x 8,8 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•4,8 x 6,8 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•5x5cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•7,5 x 7,5 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•5,8 x 6,2 cm

ÍMÃ DE GELADEIRA
•5x5cm

Dimensões sugeridas:
5 x 4 cm
4,8 x 4,8 cm
5 x 4,8 cm
4,8 x 6,2 cm
4,8 x 6,8 cm
7 x 5 cm
6 x 7 cm
5,8 x 6,2 cm
5,8 x 7,3 cm
5,8 x 8,8 cm
7,5 x 7,5 cm

Você sabia que um ímã de geladeira é visto pelo menos 20 vezes por dia? Por este e outros motivos que o 
ímã de geladeira está sendo utilizado cada vez mais pelas empresas. Diferentemente do papel que é 
descartável, o ímã de geladeira é um brinde que ca guardado por muito mais tempo. Solicite agora um 
orçamento. 

Clique aqui e assista ao vídeo de apresentação!

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-de-geladeira?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-de-geladeira
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ
PORTA-RETRATO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ
PORTA-RETRATO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Famoso brinde 3 em 1. Sabe aquela foto linda que todo mundo tem em um mural metálico ou na geladeira de 
casa? Agora sua marca pode estar ali, junto ao Ímã Porta-Retrato da Raizler. Além disso, você também 
pode personalizar o miolo que será destacado e personalizá-lo da maneira que quiser, tornando um brinde em 
três. Esse brinde geralmente é produzido em manta magnética de 0,3 mm de espessura. Um dos diferenciais 
da Raizler, é que ao solicitar o ímã com porta-retrato, você tem a opção de escolher se quer recebê-lo com 
embalagem plástica e individual. Ofereça um brinde bonito e criativo para seus clientes!

ÍMÃ PORTA-RETRATO
•20 x 15 cm ÍMÃ PORTA-RETRATO

•17 x 12 cm

ÍMÃ 
PORTA-RETRATO
•9,5 x 11 cm

Sabe aquela foto linda que todo mundo tem em um mural metálico ou na geladeira de casa? Agora sua marca 
pode estar ali, junto ao ímã porta-retrato. Esse brinde geralmente é produzido em manta magnética de 0,3 
mm de espessura. Mas aqui na Raizler você pode personalizá-lo como quiser. Além da espessura é possível 
escolher as dimensões que melhor atendem à sua necessidade e também o seu formato. Quando nosso 
porta-retratos com ímã é entregue, você recebe ele protegido por uma embalagem plástica individual e 
inteiro, como se fosse uma cartela magnética. Para utilizá-lo com a sua foto é muito simples, basta destacar 
seu miolo e xá-lo com a fotograa escolhida. Uma dica muito interessante, é aproveitar esta área que é 
destacada para gerar mais um ímã. Assim seu cliente ca com duas peças do seu brinde, evitando assim o 
seu descarte. Ofereça um brinde bonito e criativo para seus clientes!

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ PORTA-RETRATO
•15 x 10 cm

9,5 x 11 cm
15 x 10 cm
15 x 15 cm
16,7 x 11,8 cm
17 x 12 cm
20 x 15 cm

Sabe aquela foto linda que todo mundo tem em um mural metálico ou na geladeira de casa? Agora sua marca 
pode estar ali, junto ao ímã porta-retrato. Esse brinde geralmente é produzido em manta magnética de 0,3 mm 
de espessura. Mas aqui na Raizler você pode personalizá-lo como quiser. Quando nosso porta-retratos com 
ímã é entregue, você recebe ele protegido por uma embalagem plástica individual e inteiro, como se fosse 
uma cartela magnética. Ofereça um brinde bonito e criativo para seus clientes!

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-porta-retrato?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-porta-retrato
https://www.youtube.com/watch?v=7cif5fmFTE0


ÍMÃ LOUSA
MEMO BOARD

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ LOUSA
MEMO BOARD

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Conheça o Ímã Lousa-Memo Board da Raizler. Já pensou em seu cliente recebendo um brinde com 
praticidade para ele utilizar no seu dia a dia? Sim, isso é possível.  O Ímã Lousa acompanha caneta 
mágica, permitindo que o cliente escreva e apague seus recados . Nosso memo board tem a vantagem 
de ser xado em qualquer superfície metálica. Você pode produzir o seu ímã lousa memo board apenas 
com tiras de ímã no verso ou com toda sua superfície imantada (com 100% de ímã no verso). A sua marca 
em contato diário com o cliente. Inspire-se e produza a sua conosco.

10 x 10 cm
10 x 15 cm
15 x 15 cm
20 x 15 cm
20 x 20 cm
21 x 30 cm

ÍMÃ LOUSA
•15 x 15 cm

ÍMÃ LOUSA
•20 x 15 cm

ÍMÃ LOUSA
•10 x 10 cm

ÍMÃ LOUSA
•20 x 15 cm

ÍMÃ LOUSA
•10 x 15 cm

ÍMÃ LOUSA
•15 x 15 cm

ÍMÃ LOUSA
•21 x 30 cm

ÍMÃ LOUSA
•15 x 15 cm

ÍMÃ LOUSA
•20 x 15 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Já pensou em seu cliente recebendo um brinde com praticidade para ele utilizar no seu dia a dia? Sim, 
isso é possível, com o ímã lousa da Raizler, o cliente escreverá e apagará seus recados quantas vezes 
quiser. Nosso memo board tem a vantagem de ser xado em qualquer superfície metálica. E o melhor, 
acompanha caneta mágica! A sua marca em contato diário com o cliente. Inspire-se e produza a sua 
conosco.

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-lousa-memo-board?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-lousa-memo-board
https://www.youtube.com/watch?v=_tr-lIFTtwg


ÍMÃ
COLECIONÁVEL

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ
COLECIONÁVEL

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

O Ímã Colecionável é uma mania, que pode garantir a presença da sua marca na mente de seus 
consumidores por anos. Uma coleção de  ímãs  pode garantir a presença da sua marca na mente de seus 
consumidores por anos.  Aqui, boas artes  podem complementar sua campanha publicitária de um jeito 
bem criativo. A coleção pode ser composta por diferentes frases, personagens ou ilustrações. Colecionar 
coisas é uma verdadeira demonstração de amor. Para criar sua própria coleção de ímãs é só ter uma boa 
ideia e falar conosco. Vamos criar juntos!

5 x 4 cm
4,8 x 4,8 cm
5 x 4,8 cm
4,8 x 6,2 cm
4,8 x 6,8 cm
7 x 5 cm
6 x 7 cm
5,8 x 6,2 cm
5,8 x 7,3 cm
5,8 x 8,8 cm
7,5 x 7,5 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ COLECIONÁVEL
•7 x 5 cm

ÍMÃ COLECIONÁVEL
•4,8 x 6,8 cm

ÍMÃ COLECIONÁVEL
•7,5 x 7,5 cm

ÍMÃ COLECIONÁVEL
•5,8 x 6,2 cm

ÍMÃ COLECIONÁVEL
•5,8 x 8,8 cm

ÍMÃ COLECIONÁVEL
•5,8 x 7,3 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/imas-colecionaveis?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=imas-colecionaveis
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Produzido em material fosforescente o Ímã que Brilha no Escuro vai acender suas ideias e ser um 
brinde muito útil em suas campanhas publicitárias. Você pode usar o ímã que brilha no escuro para ilustrar 
sua criatividade, sinalização e até para empresas de energia elétrica! Sua empresa sempre brilhando na 
casa do seu cliente

5 x 4 cm
4,8 x 4,8 cm
5 x 4,8 cm
4,8 x 6,2 cm
4,8 x 6,8 cm
5,8 x 6,2 cm
5,8 x 7,3 cm
5,8 x 8,8 cm
7,3 x 8,8 cm
10 x 8,8 cm
10 x 10 cm
10 x 11 cm
8,9 x 15 cm
10 x 15 cm
16,7 x 11,8 cm
17 x 12 cm
20 x 15 cm
30 x 15 cm
21 x 29,7 cm

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO 
•17 x 12 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO 
•8,9 x 15 cm

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO 
•17 x 12 cm

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO 
•10 x 15 cm

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO 
•20 x 15 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-que-brilha-no-escuro?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-que-brilha-no-escuro
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ COM
QR CODE

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ COM
QR CODE

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

O Ímã com QR Code é uma forma ecaz de estimular seus clientes a acessarem suas páginas e 
conteúdos exclusivos via celular! O QR Code é um modelo de código de barras que armazena URLs e, 
assim, usa da tecnologia para levar o seu cliente para onde você quiser. Desde vídeos até sites! 

4,8 x 6,2 cm
5 x 4 cm
5,8 x 7,3 cm
10 x 10 cm
15 x 8,9 cm
15 x 10 cm
16,7 x 11,8 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ QR CODE
•4,8 x 6,2 cm

ÍMÃ QR CODE
•4,8 x 6,2 cm ÍMÃ QR CODE

•15 x 8,9 cm

ÍMÃ QR CODE
•5,8 x 7,3 cm

ÍMÃ QR CODE
•4,8 x 6,2 cm

ÍMÃ QR CODE
•5x5cm

ÍMÃ QR CODE
•15 x 8,9 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-qr-code?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-qr-code
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ COM
CARTELA

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ COM
CARTELA

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Conheça o Ímã com Cartela. Esse brinde é super interativo para impressionar seus clientes.  Sabe 
aqueles jogos divertidos de montar e desmontar?! Onde podemos encaixar as roupinhas em cima dos 
personagens? Então, esta é a versão magnética da brincadeira, onde você pode destacar os ímãs e ser 
bem criativo (a). Além de personagens, você pode montar frases criativas, fazer a sua cartela em datas 
comemorativas como volta as aulas, Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal e muito mais! Seja 
criativo, solicite o seu orçamento e vamos produzir essa ideia junto.

12x17 cm
17x12 cm
10x15 cm
15x10 cm
20x15 cm
15x20 cm
21x30 cm
29,7x14,8 cm
30x15 cm

ÍMÃ CARTELA
•21x30 cm

ÍMÃ CARTELA
•30x15 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ CARTELA
•12x17 cm

Conheça esse brinde super interativo para impressionar seus clientes. Sabe aqueles jogos divertidos de 
montar e desmontar?! Onde podemos encaixar as roupinhas em cima dos personagens? Então, esta é a 
versão magnética da brincadeira, onde você pode destacar os ímãs e ser bem criativo (a). Além de 
personagens, você pode montar frases criativas, fazer asua cartela em datas comemorativas como  volta 
as aulas,  páscoa, dia das mães, dia das crianças, natal  e muito mais! Seja criativo, solicite o seu 
orçamento e vamos produzir essa ideia junto.

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-com-cartela?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-com-cartela
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


 
ÍMÃ CLIP



 
ÍMÃ CLIP
O Ímã Clip possui um design que permite xar de forma criativa seus recados e fotos em superfícies 
metálicas como murais ou geladeiras. Projetado para anexar papéis e ao mesmo tempo exibir sua marca, 
este ímã é uma excelênte opção de brinde para surpreender seus clientes. Vamos orçar?

5 x 4,8 cm
4,8 x 6,2 cm
4,8 x 6,8 cm
5,8 x 6,2 cm
5,8 x 7,3 cm
5,8 x 8,8 cm
7,3 x 8,8 cm
10 x 8,8 cm
10 x 10 cm

ÍMÃ CLIP
•4,8 x 6,8 cm ÍMÃ CLIP

•5,8 x 8,8 cm ÍMÃ CLIP
•7,3 x 8,8 cm

ÍMÃ CLIP
•10 x 8,8 cm

ÍMÃ CLIP
•4,8 x 6,2 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-clip?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-clip
https://www.youtube.com/watch?v=opBreXa0K-A


ÍMÃ COM BLOCO
DE ANOTAÇÕES

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ COM BLOCO
DE ANOTAÇÕES

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Ímã com Bloco de Anotações, é perfeito para anotar recados! Um brinde muito prático para fazer suas 
anotações do dia a dia e deixá-las visíveis em lugares como em uma porta de geladeira, por exemplo. O 
ímã com bloco de anotações da Raizler, é  100% personalizado. Você ajuda seu cliente a lembrar e seus 
clientes nunca esquecerão da sua empresa.

Ímã 3,6x3,5cm + Bloco 3,6x5,1cm
Ímã 10x15cm + Bloco 7,3x7,3cm
Ímã 5x4,5cm + Bloco 5x7,4cm
Ímã 9,8x7,4cm + Bloco 9,8x11,4cm
Ímã 9,5x5,5cm + Bloco 7,4x13,4cm
Ímã 5x4,8cm + Bloco 5x7cm
Ímã 9x8cm + Bloco 9x11cm
Ímã 5x5cm + Bloco 5x5cm
Ímã 5x4cm + Bloco 5x5cm

ÍMÃ ANOTAÇÕES
•Ímã 9x8cm + Bloco 9x11cm

ÍMÃ ANOTAÇÕES
•Ímã 9,5x5,5cm + Bloco 7,4x13,4cm

ÍMÃ ANOTAÇÕES
•Ímã 9,8x7,4cm + Bloco 9,8x11,4cm

ÍMÃ ANOTAÇÕES
•Ímã 5x4,5cm + Bloco 5x7,4cm

ÍMÃ ANOTAÇÕES
•Ímã 10x15cm 
+ Bloco 7,3x7,3cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Perfeito para anotar recados! Um brinde muito prático para fazer suas anotações do dia a dia e deixá-las 
visíveis em lugares como em uma porta de geladeira, por exemplo. Produto 100% personalizado. Você 
ajuda seu cliente a lembrar e seus clientes nunca esquecerão da sua empresa.

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-com-bloco?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-com-bloco-de-anotacoes
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ COM BLOCO
CALENDÁRIO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ COM BLOCO
CALENDÁRIO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Excelente forma de divulgar sua marca por um preço muito acessível. O grande diferencial do Ímã com 
Bloco Calendário está em seu custo/benefício, já que se trata de uma produto que será usado o ano 
inteiro por seus clientes. 
Observação: as dimensões sugeridas referem-se aos tamanhos dos ímãs. O bloco que acompanha o ímã 
pode ser no tamanho padrão (5x5cm) ou personalizado. 

Ímã 5x4 cm + Bloco 5x5 cm
Ímã 5x7 cm + Bloco 5x5 cm
Ímã 9,8x11 cm + Bloco 5x5 cm
Ímã 5,8x9,8 cm + Bloco 5x5 cm
Ímã 7,3x9,8 cm + Bloco 5x5 cm
Ímã 9,8x15 cm + Bloco 5x5 cm

ÍMÃ CALENDÁRIO
•Ímã 5,8x9,8 cm 
+ Bloco 5x5 cm

ÍMÃ CALENDÁRIO
•Ímã 5,8x9,8 cm + Bloco 5x5 cm

ÍMÃ
CALENDÁRIO
•Ímã 5x4 cm + Bloco 5x5 cm

ÍMÃ CALENDÁRIO
•Ímã 9,8x15 cm 
+ Bloco 5x5 cm

ÍMÃ
CALENDÁRIO
•Ímã 5,8x9,8 cm 
+ Bloco 5x5 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ CALENDÁRIO
•Ímã 9,8x11 cm + Bloco 5x5 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-com-bloco-calendario?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-com-bloco-calendario
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ COM
CUPOM

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ COM
CUPOM

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Ímã com Cupom, é o ímã perfeito para delizar seus clientes. Imagine poder criar uma sequência de 
descontos para que seu cliente compre diversas vezes de você. Isso é super possível, basta solicitar 
agora mesmo seu ímã com cupom. Este brinde é de fácil manuseio do cliente, ele destacará os vouchers 
nos picotes do folheto anexado ao ímã e aproveitar ao máximo suas ações e promoções. Fidelize agora 
mesmo seus clientes. Vamos adorar participar do seu negócio.

4 x 14 cm
4,8 x 14,9 cm
5 x 15,1 cm
5,8 x 14,9 cm

ÍMÃ CUPOM
•5 x 15,1 cm

ÍMÃ CUPOM
•4 x 14 cm

ÍMÃ CUPOM
•5,8 x 14,9 cm

ÍMÃ CUPOM
•4,8 x 14,9 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

O ímã perfeito para delizar seus clientes. Imagine poder criar uma sequência de descontos para que seu 
cliente compre diversas vezes de você. Com o ímã com cupom isto é possível. Basta destacar os 
vouchers nos picotes do folheto anexado ao ímã. Fidelize agora mesmo seus clientes!

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-com-cupom?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-com-cupom
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ MEMO
PAPER

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ MEMO
PAPER

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Ímã Memo Paper é a opção perfeita para anotar recados! O Ímã Memo Paper é um bloco de papel com 
adesivo especial pode ser aplicado e reaplicado. Muito prático para fazer as anotações do dia-a-dia e 
deixá-las visíveis em lugares como em uma porta de geladeira, por exemplo. Sua empresa participando 
da vida do seu cliente de forma útil e prática. Orce agora mesmo seu ímã memo paper e xe sua marca.

Ímã 5,8 x 9,8 cm
Ímã 7,3 x 9,8 cm
Ímã 7,3 x 11 cm
Ímã 9,8 x 11 cm
Ímã 15 x 9,8 cm
Bloco Memo paper amarelo, formato 5,1 x 3,8 cm com 20 vias

ÍMÃ MEMO PAPER
•Ímã 5,8 x 9,8 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ MEMO PAPER
•Ímã 9,8 x 11 cm

ÍMÃ MEMO PAPER
•Ímã 7,3 x 9,8 cm

ÍMÃ MEMO PAPER
•Ímã 7,3 x 9,8 cm

ÍMÃ MEMO PAPER
•Ímã 15 x 9,8 cm

Bloco Memo paper amarelo, 
formato 5,1 x 3,8 cm com 20 vias

Bloco Memo paper amarelo, 
formato 5,1 x 3,8 cm com 20 vias

Opção perfeita para anotar recados! O Ímã Memo Paper é acoplado a um bloco de papel, muito prático 
para fazer suas anotações do dia-a-dia e deixá-las visíveis em lugares como em uma porta de geladeira, 
por exemplo. Produto 100% personalizado. 

pção perfeita para anotar recados! O Ímã Memo Paper é um bloco de papel com adesivo especial pode 
ser aplicado e reaplicado. Muito prático para fazer as anotações do dia-a-dia e deixá-las visíveis em 
lugares como em uma porta de geladeira, por exemplo. Este brinde é 100% personalizado. Sua empresa 
participando da vida do seu cliente de forma útil e prática. Orce agora mesmo seu ímã memo paper e 
xe sua marca com esse brinde da Raizler.

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-memo-paper?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-memo-paper
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


 
ÍMÃ MURAL



 
ÍMÃ MURAL
Pode acompanhar uma placa de metal em seu interior, este brinde pode ser usado de forma interativa, 
somado a algumas peças de ímãs. O Ímã Mural é perfeito para promover campanhas publicitárias de forma 
criativa para seus clientes. Ímã mural é um brinde diferenciado para você que deseja se diferenciar dos 
concorrentes. Solicite orçamento do seu ímã mural.

56,5x38 cm
22,5x30 cm
15x30 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ MURAL
•15x30 cm

ÍMÃ MURAL
•56,5x38 cm

ÍMÃ MURAL
•22,5x30 cm

Acompanha uma placa de metal em seu interior, este produto pode ser usado de forma interativa, somado 
a algumas peças de ímãs. Perfeito para promover campanhas publicitárias de forma criativa para seus 
clientes. 

ÍMÃ MURAL
•15x22 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-mural?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-mural
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


 
ÍMÃ PARA CARRO



 
ÍMÃ PARA CARRO
Produzido em tamanho grande e formatos especiais. O Ímã para Carro tem xação na lataria e é feito em 
material versátil e muito leve " vinil imantado " resistente ao sol e à chuva. Outro diferencial é que não 
necessita de aplicação prossional, você mesmo pode colocar no automóvel e removê-lo quando quiser. 
Para saber mais, entre em contato agora mesmo!

ÍMÃ PARA CARRO
•60 x 19 cm

ÍMÃ PARA CARRO
•40X40cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ PARA CARRO
•60 x 40 cm

30 x 15 cm
30 x 20 cm
21 x 29,7 cm
40 x 19 cm
60 x 19 cm
30 x 40 cm
60 x 30 cm
60 x 40 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

 
ÍMÃ PARA CARRO

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-para-carro?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-para-carro
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


 
ÍMÃ KIT POESIA



 
ÍMÃ KIT POESIA
Neste brinde divertidíssimo, você pode montar suas frases como quiser, criando Poesias com ímãs. Quer 
mandar um recado, deixar um aviso ou até mesmo um texto, é só juntar e brincar! De 50 a 200  palavras entre 
hashtags, pontuações, números, termos e verbos, deixe sua imaginação tomar conta de você. E ainda é 
personalizável. As palavras e a cinta de papel podem ser customizadas do seu jeito.

ÍMÃ ACRÍLICO
•Moldura acrílica 6,4x6,4 cm;
•Impresso colorido 5,6 x 5,6 cm;
•Verso moldura c/manta magnética 3,9 x 2,9 cm;
•Card colorido 10x10 cm (fechado);
•Envelope 10,5x10,5 cm (fechado);
•Embalagem 11x11 cm inclusa;

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ KIT POESIA
Embalagem Stand Up

ÍMÃ KIT POESIA
Embalagem Pocket

ÍMÃ KIT POESIA
Embalagem Pocket

•5x5cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-kit-poesia?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-kit-poesia
https://www.youtube.com/watch?v=NowbJsZBKLQ


ÍMÃ
PORTA-COPOS

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ
PORTA-COPOS

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Ímã Porta-Copos é para apreciadores de um bom café, cerveja, vinho, suco e outras bebidas. Os ímãs 
porta-copos quando não estão sob as mesas, tornam-se lindas peças decorativas de geladeira, sendo um 
brinde 2 em 1. Solicite seu orçamento e faça parte da vida do seu cliente de uma forma brilhante e criativa. 
Com o ímã porta-copos sua marca será xada na geladeira do cliente e ele sempre lembrará de você.
Solicite seu orçamento!

7,4 x 7,4 cm
8 cm diâmetro
8 x 8 cm
8,8 x 8,8 cm
10 x 10 cm

ÍMÃ PORTA-COPOS
•10 x 10 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ PORTA-COPOS
•8 cm diâmetro

ÍMÃ PORTA-COPOS
•8 x 8 cm

Para apreciadores de cerveja, vinho e outras bebidas, o porta-copos é uma excelente opção de brinde. 
Agora imagin eum ÍMÃ Porta-copos! Quando não estão sob as mesas, tornam-se lindas peças 
decorativas de geladeira. Uma ótima opção de brinde para fazer parte de um kit, junto a uma bebida e/ou 
um copo por exemplo. 

ÍMÃ PORTA-COPOS
•8,8 x 8,8 cm

Ímã porta-copos é para apreciadores de um bom café, cerveja, vinho, suco e outras bebidas, o porta-copos 
é uma excelente opção de brinde. Agora imagina um Ímã porta-copos! Os ímãs porta-copos quando não 
estão sob as mesas, tornam-se lindas peças decorativas de geladeira. Ímã porta-copos é uma ótima opção 
de brinde para fazer parte de um kit, junto a uma bebida e/ou um copo por exemplo. Solicite seu orçamento e 
faça parte da vida do seu cliente com o ímã porta-copos.

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-porta-copos?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-porta-copos
https://www.youtube.com/watch?v=1KkhHRSQNdA


 
ÍMÃ ACRÍLICO



 
ÍMÃ ACRÍLICO
Pensou em inovar? Está no lugar certo. Conheça o Ímã Acrílico e faça um ímã diferente, moderno e estiloso 
Você pode colocar junto um cartão personalizado com a data comemorativa, mensagem ou divulgar com a 
promoção que você quiser. 

•Moldura acrílica 6,4x6,4 cm;
•Impresso colorido 5,6 x 5,6 cm;
•Verso moldura c/manta magnética 3,9 x 2,9 cm;
•Card colorido 10x10 cm (fechado);
•Envelope 10,5x10,5 cm (fechado);
•Embalagem 11x11 cm inclusa;

ÍMÃ ACRÍLICO
•6,4x6,4cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

•Moldura acrílica 6,4x6,4 cm;
•Impresso colorido 5,6 x 5,6 cm;
•Verso moldura c/manta magnética 3,9 x 2,9 cm;
•Card colorido 10x10 cm (fechado);
•Envelope 10,5x10,5 cm (fechado);
•Embalagem 11x11 cm inclusa;

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-acrilico?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-acrilico
https://www.youtube.com/watch?v=cxRdWVSYKz4


 
ÍMÃ BOX



 
ÍMÃ BOX
Faça miniaturas de seus produtos e embalagens e xe-os na geladeira de seus clientes. O Ímã Box é um 
muckup revestido com manta magnética que pode ser totalmente personalizado. Isso que é pensar fora da 
caixa. Saía na frente da concorrência e solicite seu orçamento.

•Impressão: Papel Cartão 250 g/m²;
•Cores do ímã: 4 x 0;
•Acabamento: Termolaminação brilho;
•Faca de Corte: Reta ou especial;
•Verso 100% imantado;
•Verso padrão com informações do fabricante.

ÍMÃ BOX
•3 x 5,3 x 2 cm (L x A x P)

ÍMÃ BOX
•3 x 5,3 x 2 cm (L x A x P)

ÍMÃ BOX
•3 x 5,3 x 2 cm (L x A x P)

ÍMÃ BOX
•3 x 5,3 x 2 cm (L x A x P)

ÍMÃ BOX
•3 x 5,3 x 2 cm (L x A x P)

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

•Moldura acrílica 6,4x6,4 cm;
•Impresso colorido 5,6 x 5,6 cm;
•Verso moldura c/manta magnética 3,9 x 2,9 cm;
•Card colorido 10x10 cm (fechado);
•Envelope 10,5x10,5 cm (fechado);
•Embalagem 11x11 cm inclusa;

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-box?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-box
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ COM
CARDÁPIO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ COM
CARDÁPIO

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Quando um bar, restaurante ou lancheria oferece um Ímã com Cardápio, seu cliente passa a ter não só o 
telefone de contato mas também um mini-cardapio em mãos! Nele você pode colocar diversos itens do seu 
menu, informações sobre os pratos e muito mais. Já imaginou seu cliente olhando a geladeira e lembrando 
imediatamente da sua empresa? Faça seu orçamento.

14,5 x 10 cm
7,7 x 20 cm
7,4 x 30 cm
8,5 x 22,5 cm
8,5 x 30 cm
9 x 31 cm

ÍMÃ CARDÁPIO
•9 x 31 cm

ÍMÃ CARDÁPIO
•8,5 x 22,5 cm

ÍMÃ CARDÁPIO
•14,5 x 10 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-com-cardapio?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-com-cardapio
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

ÍMÃ
QUEBRA-CABEÇA



ÍMÃ
QUEBRA-CABEÇA

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Ímã Quebra-Cabeça ou quebra-cabeça com ímã. Um brinde criativo, divertido e dinâmico. Sua marca 
xada na casa do seu cliente e da família toda. O ímã quebra-cabeça é uma excelente opção de delização, 
sendo um brinde bem diferenciado e que agrada bastante os clientes. Saía na frente dos concorrentes e faça 
o orçamento do seu ímã quebra-cabeça agora mesmo!

ÍMÃ ACRÍLICO
•Moldura acrílica 6,4x6,4 cm;
•Impresso colorido 5,6 x 5,6 cm;
•Verso moldura c/manta magnética 3,9 x 2,9 cm;
•Card colorido 10x10 cm (fechado);
•Envelope 10,5x10,5 cm (fechado);
•Embalagem 11x11 cm inclusa;

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ QUEBRA-CABEÇA

•5x5cm

ÍMÃ QUEBRA-CABEÇA

É uma forma ecaz de estimular seus clientes a acessarem suas páginas e conteúdos exclusivos via 
celular! O QR Code é um modelo de código de barras que armazena URLs e, assim, usa da tecnologia 
para levar o seu cliente para onde você quiser. Desde vídeos até sites! 

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-quebra-cabeca?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-quebra-cabeca
https://www.youtube.com/watch?v=vToQkF-B394


ÍMÃ PARA
ESCREVER

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO



ÍMÃ PARA
ESCREVER

ÍMÃ QUE BRILHA
NO ESCURO

Existem algumas informações que são únicas, realmente importantes mas pouco usadas, e quando 
precisamos delas acabamos esquecendo. Como um identicador necessário para solicitar um serviço de 
um seguro ou TV a cabo por exemplo. Conheça o  Ímã para Escrever da Raizler. A solução ideal para 
seu cliente encontrar facilmente um identicador escrito à caneta em um espaço exclusivo do ímã. 

4,8 x 6,2 cm
5,8 x 6,2 cm
5,8 x 7,3 cm
7,3 x 8,8 cm
10 x 10 cm
15 x 8,9 cm
15 x 10 cm
16,7 x 11,8 cm

ÍMÃ PARA ESCREVER
•16,7 x 11,8 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ÍMÃ PARA ESCREVER
•5,8 x 7,3 cm

ÍMÃ PARA ESCREVER
•10 x 10 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/ima-para-escrever?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=ima-para-escrever
https://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


 
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE CORTE E VINCO
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

IMPRESSORAS OFFSET, DIGITAIS, TECNOLOGIA UV PLANA, LÁTEX E ECOSOLVENTE

EMBALADORAS
FLOW PACK



raizler.com.br

Solicite agora um orçamento ou fale conosco através de

um de nossos canais de atendimento conforme abaixo.

4007.2771
LIGAÇÃO GRATUITA PARA TODO BRASIL

11 98193.0034

RAIZLER • MAGNÉTICOS

RS 030, nº 2500/07 :: CEP 94180-425 :: Gravataí/RS :: Brasil

raizler.com.br         loja.raizler.com.br        raizler@raizler.com.br raizlermagneticos

http://wa.me/5511981930034
http://wa.me/5551981082825
http://www.raizler.com.br?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=pagina-contato
http://loja.raizler.com.br?utm_source=portfolio-de-imas-promocionais-2021&utm_medium=loja&utm_campaign=institucional&utm_content=pagina-contato
mailto:raizler@raizler.com.br?CC=marketing@raizler.com.br&Subject=Preciso%20de%20mais%20informa��es%20-%20[Portf�lio%20�m�s%202021%5D&Body=Ol�,%20eu%20recebi%20o%20portf�lio%20de%20�m�s%20promocionais%20de%20voc�s%20e%20preciso%20de%20mais%20informa��es%20sobre...
https://g.page/magneticosraizler?gm
http://www.linkedin.com/company/raizler-magneticos
http://www.facebook.com/RAIZLERMAGNETICOS
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ
http://instagram.com.br/magneticosraizler

