
 
BUTTONS



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

https://bit.ly/apresentacaoraizler
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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.
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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 FANTÁSTICAS
RAZÕES PARA

INVESTIR EM
BUTTONS:

Alta durabilidade, resistência e qualidade do brinde;

Excelente custo benefício: preços acessíveis

e satisfação do cliente;

Sua marca em um brinde com design moderno e atraente;

Infinitas possibilidades de personalização;

Seu cliente feliz, fidelizado e valorizado.

SEJA
BRILHANTE

E SAIA NA
FRENTE DA 

CONCORRÊNCIA



BUTTON
ÍMÃ



Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Se tem um acessório que nunca sai de moda, este artefato se chama button. Aqui na Raizler, você pode 
escolher diferentes formatos e tamanhos para o seu button anete. Importado dos Estados Unidos, o este 
brinde conta com o tradicional alnete no verso. Já na parte frontal da peça, uma película em poliéster. Além 
de contar com excelente qualidade de impressão, na Raizler, você pode personalizar os formatos e tamanhos 
de acordo com a sua criatividade. Conra!

BUTTON
ÍMÃ

BUTTON ÍMÃ
•5,7 cm de diâmetro

BUTTON ÍMÃ
•5,7 cm de diâmetro

BUTTON ÍMÃ
•7,62 cm de diâmetro

BUTTON ÍMÃ
•7,62 cm de diâmetro

O Button Ímã é a opção ideal para a sua marca ser vista e lembrada por muito mais tempo. Produzido em 
papel, metal e manta magnética, o brinde pode ser personalizado de um jeito descolado com frases, belas 
artes e é claro, com a marca da sua empresa. Produzido a partir de processos altamente tecnológicos e 
excelente qualidade de impressão, o Button Ímã, é um souvenir perfeito para decorar geladeiras ou qualquer 
outra superfície metálica. O clássico button redesenhado para estar presente na vida do seu cliente de forma 
inovadora e versátil.

7,62 cm de diâmetro
5,7 cm de diâmetro

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ
https://www.raizler.com.br/button-ima?utm_source=portfolio-buttons-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=button-ima


BUTTON
ALFINETE



Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Se tem um acessório que nunca sai de moda, ele se chama button. Aqui na Raizler, você pode escolher 
diferentes formatos e tamanhos para o seu Button Alnete. Importado dos Estados Unidos, este brinde 
conta com o tradicional alnete no verso. Já na parte frontal da peça, uma película em poliéster. Além de 
contar com excelente qualidade de impressão, na Raizler, você pode personalizar os formatos e tamanhos de 
acordo com a sua criatividade e necessidade. Conra e faça seu orçamento.

BUTTON
ALFINETE

BUTTON
ALFINETE
•5,7 cm de diâmetro

BUTTON
ALFINETE
•7,62 cm de diâmetro

BUTTON
ALFINETE
•7,62 cm de diâmetro

Se tem um acessório que nunca sai de moda este artefato se chama button. Aqui na Raizler você pode 
escolher diferentes formatos e tamanhos para o seu button alnete. Importado dos Estados Unidos, o Button 
alnete conta com o tradicional alnete no verso. Já na parte frontal da peça, uma película em poliéster. Além 
de contar com excelente qualidade de impressão, na Raizler, você pode personalizar os formatos e 
tamanhos, conra. 

BUTTON
ALFINETE
•3,17 cm de diâmetro

3,17 cm de diâmetro
5,7 cm de diâmetro
7,62 cm de diâmetro

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ
https://www.raizler.com.br/button-alfinete?utm_source=portfolio-buttons-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=button-alfinete


BUTTON
DECORA ZÍPER



Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

O Button Decora Zíper, é um brinde super descolado e diferenciado para a sua empresa. Este button ca 
preso no zíper, agregando estilo à roupa, bolsa, mochila, cases de notbook e diversos outros itens. Se você 
deseja surpreender os seus clientes, essa é uma bela alternativa para isso. Esse brinde tem uma longa vida 
útil, fazendo com que a sua marca permaneça por mais tempo no dia a dia do cliente. Saia na frente da 
concorrência e solicite seu orçamento!

BUTTON
DECORA ZÍPER

BUTTON 
DECORA ZÍPER
•2,54 cm diâmetro

Um brinde super descolado e diferenciado para a empresa. O button decora zíper, ca preso no zíper, 
agregando estilo à roupa, bolsa, mochila e diversos outros itens, o brinde ideal para os seus clientes. Uma 
opção de brinde que tem uma longa vida útil, fazendo com que a sua marca permanece por mais tempo no 
dia a dia do cliente. Aposto que a sua concorrência ainda não pensou nisso. Faça agora mesmo seu 
orçamento e inove!

2,54 cm diâmetro

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ
https://www.raizler.com.br/button-decora-ziper?utm_source=portfolio-buttons-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=button-decora-ziper


BUTTON
ESPELHO



Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Sabe aquele ítem indispensável que uma mulher não pode deixar de ter onde quer que esteja? Ele é o Button 
Espelho. Anal, nada mais prático que um pequeno espelho dentro da bolsa. O Button Espelho é o brinde 
ideal para a sua marca ser lembrada por seus clientes em todos os momentos. Produzido em alumínio, 
possui uma película protetora que aumenta ainda mais a sua vida útil. Moderno e atraente, esse é o brinde que 
reete em vendas e delização para a sua marca. Faça seu orçamento.

BUTTON
ESPELHO

BUTTON 
ESPELHO
•5,7 cm diâmetro.

BUTTON 
ESPELHO
•5,7 cm diâmetro.

BUTTON 
ESPELHO
•7,6 cm de diâmetro

BUTTON 
ESPELHO
•7,6 cm de diâmetro

5,7 cm diâmetro.
7,6 cm de diâmetro

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/button-espelho?utm_source=portfolio-buttons-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=button-espelho
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
https://www.raizler.com.br?utm_source=portfolio-buttons-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=pagina-contato
https://loja.raizler.com.br?utm_source=portfolio-buttons-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%20Buttons%5D&Body=Ol�,%20eu%20recebi%20o%20portf�lio%20de%20Buttons%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

