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SEU NOME AQUI



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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SEU NOME AQUI

4 RAZÕES PARA
INVESTIR EM

IMPRESSOS
E PAPELARIA

PERSONALIZADA

Fortalecimento da sua
identidade visual

Transmite profissionalismo
e credibilidade

Demonstra organização nos
processos da empresa

Personalizados com a sua
marca são o diferencial



ADESIVO
EM PAPEL



ADESIVO quadrado
10 x 10 cm

ADESIVO quadrado 
com canto arredondado 
8 x 8 cm

ADESIVO retangular 8 x 4 cm

ADESIVO com corte
personalizado

ADESIVO retangular com
cantos arredondados

ADESIVO retangular 
com corte personalizado

ADESIVO REDONDO
5 X 5 cm

CARTELA DE ADESIVOS
Folha A4 OU A3
5 x 5 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

ADESIVO
EM PAPEL

Uma opção versátil para destacar a sua marca. O Adesivo em Papel é indicado para uso interno e 
externo, sendo bastante utilizado para  colagem em outros materiais grácos, como pastas, agendas, 
envelopes e é claro, materiais promocionais. O adesivo em papel, pode ser personalizado do jeito que você 
desejar, seja formato e/ou tamanho, basta usar a criatividade. Uma das vantagens do adesivo  em papel é 
que ele pode ser um diferencial para delizar clientes e também atrair novos. Solicite agora seu orçamento!

https://www.raizler.com.br/adesivo-em-papel?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=adesivo-em-papel
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


BLOCOS



BLOCO
29,7 X 21 CM BLOCO

10 X 10 CM

BLOCO
15 X 10 CM

BLOCO
20 X 15 CM

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

BLOCOS

Blocos de anotações personalizados, são uma ótima opção de brinde para clientes ou até mesmo 
para os funcionários da sua empresa. Com os blocos, você tem a possibilidade de personalização, valor 
acessível para produção e o melhor, é uma ótima estratégia de marketing de longa duração. Sua marca com o 
seu cliente por muito tempo. Solicite orçamento e peça agora mesmo seu bloco de anotações.

https://www.raizler.com.br/blocos?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=blocos
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ
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BLOCO PLANNER TECLADO
29,7 X 11 CM

BLOCO PLANNER
29,7 X 21 CM

BLOCO PLANNER TECLADO
29,7 X 11 CM

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

BLOCOS
PLANNERS

Os queridinhos do momento, também estão na Raizler. Os Blocos Planners, é o brinde que seu cliente 
deseja. Já imaginou a sua marca personalizada no bloco planner que seu cliente utiliza para sua 
organização? Isso mesmo, sua empresa fazendo parte do dia a dia do seu público. Solicite seu orçamento.

https://www.raizler.com.br/blocos-planners?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=blocos-planners
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


CAIXA
DISPLAY



CAIXA DISPLAY
Largura 12,5 CM X
Altura 5,5 CM X
Comprimento 20 CM

CAIXA DISPLAY

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

CAIXA
DISPLAY

Conheça a Caixa Display. Sua marca exposta em uma caixa que pode ser toda personalizada.  A Caixa 
Display é rápida de montar e pode ser usada para acomodar diversos produtos em seu PDV. Uma ótima 
opção para a sua estratégia de marketing. A Caixa Display ajuda a sua empresa a divulgar novidades, 
brindes, produtos do seu negócio. Colocar a Caixa Display junto ao local de pagamento, é uma excelente 
forma de inuenciar seu cliente a comprar ainda mais. Orce agora mesmo sua Caixa Display e personalize do 
jeito que você quiser!

https://www.raizler.com.br/caixa-display?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=caixa-display
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


CARDÁPIO
EM PAPEL



CARDÁPIO DE MESA
Frente e Verso 29,7 x 15 cm

CARDÁPIO DE MESA
duas dobras 42 X 29,7 CM
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CARDÁPIO DE MESA
uma dobra 29,7 X 21 CM

CARDÁPIO LIVRETO
29,7 x 21 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

CARDÁPIO
EM PAPEL

Cardápio em Papel são praticamente obrigatórios em restaurantes, bares e todos os estabelecimentos 
do segmento alimentício. O cardápio em papel tem a função de demonstrar ao cliente, todas as opções 
disponíveis do local para que ele possa consumir. Aqui na Raizler, você pode criar o seu cardápio em papel 
personalizado da maneira que quiser, basta usar a criatividade para cativar seu cliente e se diferenciar dos 
concorrentes. Quando o cliente tem uma ótima experiência, ele se torna el a sua marca. A primeira 
impressão é a que ca. Lembre-se disso na hora de pensar em produzir seu cardápio em papel e orce 
conosco! Vamos adorar fazer parte do seu negócio. 

https://www.raizler.com.br/cardapio-em-papel?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=cardapio-em-papel
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


CARTÃO
DE VISITAS



CARTÃO DE VISITAS
horizontal frente e verso 
ou só frente 9 x 5cm

CARTÃO DE VISITAS
com cantos
arredondados 9 x 5cm

CARTÃO DE VISITAS
com aplicação em verniz 
localizado 9 x 5cm

CARTÃO DE VISITAS
personalizado  7 x 4cm

Nome Sobrenome
(22) 9999.0000

Descrições, endereço, n.00Cidade e estado - SSwww.sitepersonalizado.com
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CARTÃO DE VISITAS
vertical frente e verso 
ou só frente 9 x 5cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

CARTÃO
DE VISITAS

O Cartão de Visitas é um dos principais materiais grácos de apresentação de prossionais e empresas 
para prospecção de clientes. Um cartão de visita personalizado e bem produzido pode ser um ótimo 
facilitador de bons negócios para você. É através deste item de papelaria, que muitas pessoas chegam até 
você. O cartão de visitas precisa transmitir e chamar atenção. Seja criativo e orce seu Cartão de Visitas com a 
Raizler.

https://www.raizler.com.br/cartao-de-visita?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=cartao-de-visita
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


CARTEIRA
DE VACINAÇÃO



CARTEIRA DE VACINAÇÃO
22,5 X 15CM

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

CARTEIRA
DE VACINAÇÃO

Carteira de Vacinação. Você pode produzir aqui na Raizler. Carteira de vacinação para uso de pet shop, 
veterinários, pediatras, entre outros. Carteira de vacinação personalizada para você e sua empresa, traz 
ainda mais credibilidade, qualidade e exclusividade para o seu negócio. Uma das vantagens de ter carteira de 
vacinação personalizada, é ter a sua marca sempre com o cliente e o resultado nal será notavelmente 
prossional. Faça seu orçamento!

https://www.raizler.com.br/carteira-de-vacinacao?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=carteira-de-vacinacao
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


CALENDÁRIO DE
MESA COM ESPIRAL
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CALENDÁRIO DE MESA
19,5 x 40 cm (aberto)
vias 19,5 x 15 cm

CALENDÁRIO DE MESA
18 x 28 cm (aberto)
vias 18 x 10 cm

CALENDÁRIO DE MESA
14,5 x 30 cm (aberto)
vias 14,5 x 11 cm

CALENDÁRIO DE
MESA COM ESPIRAL

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

Nosso Calendário de Mesa com Espiral, é o brinde indispensável para promover a sua marca aos 
olhos do cliente pelo ano inteiro. O calendário de mesa com espiral, é um modelo de calendário que possui o 
aprimorado acabamento de Wire-o já incluso, facilitando o processo de virar as páginas, além de dar 
sosticação e modernidade para a sua empresa, o calendário de mesa com espiral, pode ser personalizado 
do jeito que você quiser. Esse brinde é muito utilizado por empresas, organizações educacionais, comércios, 
instituições, escritórios, agências bancárias, entre outros. Sua empresa pode presentear o cliente ou até 
mesmo seus colaboradores com esse brinde útil e agradável. Faça seu orçamento agora mesmo!

https://www.raizler.com.br/calendario-de-mesa-com-espiral?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=calendario-de-mesa-com-espiral
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


CALENDÁRIO
DE PAREDE



CALENDÁRIOS DE PAREDE
21 x 30 cm ou 29,7 x 42 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

O Calendário de Parede é um brinde clássico e útil para seu cliente lembrar da sua empresa pelo ano 
inteiro. O calendário de parede pode ser pesonalizado da maneira que você quiser. Quanto mais criativo for, 
melhor será a lembrança que a marca xará na mente do consumidor. Alem disso, o calendário de parede 
pode compor sua estratégia interna de marketing, ajudando a estimular até mesmo os colaboradores da 
empresa a trabalharem muito melhor, com layouts criativos e divertidos. Quanto mais criativo for, mais 
sucesso sua empresa terá. Solicite agora mesmo seu orçamento com a Raizler!

CALENDÁRIO
DE PAREDE

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

https://www.raizler.com.br/calendario-de-parede?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=calendario-de-parede
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


DISPLAY DE MESA
EM PAPEL
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DISPLAY DE MESA
22,5 x 10,9 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

DISPLAY DE MESA
EM PAPEL

O Display de Mesa em Papel é indispensável para toda a empresa que precisa comunicar informações 
rápidas e constante para seus clientes. O display de mesa em papel, também pode servir para ações 
promocionais. Aproveite e conheça toda linha de impressos e papelaria da Raizler.

https://www.raizler.com.br/display-de-mesa-em-papel?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=display-de-mesa-em-papel
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


FOLDER



FOLDER
A3 42 x 29,7 cm com 1 dobra

FOLDER
A4 21 x 29,7 cm com 1 dobra

FOLDER
A3 42 x 29,7 cm com 2 dobra

descrição de itens

sobrepostos na imagem

para criar ilusão

da sua revista.
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descrição de itens

sobrepostos na imagem

para criar ilusão

da sua revista.

FOLDER
TAMANHO PERSONALIZADO 
com 2 dobra

NOVO BMW X3

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

FOLDER

Os Folders são materiais grácos perfeitos para ações promocionais, pois podem levar informações 
importantes de forma direta, junto com a sua marca direto para a mão do público. O folder é bastante 
utilizado para ações rápidas e pontuais. Folders são ótimos alinhados de baixo custo para divulgar a sua 
empresa. Quanto mais criativo for o seu folder, mais ele se destacará da concorrência e chamará atenção 
do cliente. Criatividade é com a Raizler. Faça agora mesmo o orçamento do seu folder!

https://www.raizler.com.br/folder?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=folder
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


FOLHETOS



FOLHETO
10 x 15 cm
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Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

FOLHETOS

Os Folhetos são materiais grácos que complementam uma boa estratégia de publicidade e marketing 
para a empresa. Folhetos são utilizados para levar informações importantes de forma rápida e pontual para o 
público. Seja criativo e se diferencie da concorrência. Para fazer folhetos ecientes, crie promoções, 
descontos e dissemine sua marca nas ruas. Solicite seu orçamento agora mesmo. 

https://www.raizler.com.br/folhetos?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=folhetos
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


PAPEL
TIMBRADO



FOLHA TIMBRADA
29,7 x 21 cm
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Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

PAPEL
TIMBRADO

O Papel Timbrado compõe a papelaria de uma empresa. Esse material representa a empresa de muitas 
formas. Além disso, também é uma forma de você se comunicar com os seus clientes e parceiros de uma 
forma super prossional. Uma ótima opção para você personalizar a sua marca e atrair cada vez mais 
visibilidade para a sua empresa. Faça o orçamento do seu papel timbrado agora mesmo!

https://www.raizler.com.br/papel-timbrado?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=papel-timbrado
http://youtube.com/channel/UCXQvDYpnAgbEWDdgTBsq0SQ


PASTAS



PASTA COM ORELHA
44 x 30,7 cm

PASTA COM BOLSA
44 x 30,7 cm

PASTA COM BOLSA
44 x 30,7 cm

Clique no nome do brinde 
e solicite seu orçamento

PASTAS

As Pastas personalizadas são materiais importantes para causar uma boa primeira impressão ao cliente. 
Além de ter a identidade visual da empresa, as pastas podem trazer informações completas de contato, para 
que o cliente tenha rápido acesso quando necessário. As pastas podem ser também um material 
promocional, para que a empresa esteja sempre em contato com o cliente, participando do seu dia a dia. As 
empresas que possuem materiais de papelaria completo, passam credibilidade e organização para as 
pessoas, deixando a concorrência para trás. Entre em contato e faça o orçamento agora mesmo.

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

https://www.raizler.com.br/pasta?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=pasta
http://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



http://wa.me/5511981930034
http://wa.me/5551981082825
https://www.raizler.com.br?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-2021&utm_medium=site&utm_campaign=institucional&utm_content=pagina-contato
https://loja.raizler.com.br?utm_source=portfolio-impressos-e-papelaria-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%20Impressos%20e%20Papelaria]%5D&Body=Ol�,%20eu%20recebi%20o%20portf�lio%20de%20Impressos%20e%20Papelaria%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

