
WEBSITE

NEUTROPLAST

REDE 

INTERNACIONAL 
FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

eNEWS

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
SABIA QUE A NEUTROPLAST GARANTE
UM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPRESSÃO?
CONHEÇA AS NOVAS POSSIBILIDADES E TENDÊNCIAS

IMPRESSÃO 
ANTI-CONTRAFAÇÃO

PRODUTOS
CONHEÇA AS LINHAS DE 
PRODUTOS PBDS DA NEUTROPLAST

A PRESENTE INFORMAÇÃO É DISPONIBILIZADA PELA NEUTROPLAST, SENDO TODOS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS PROTEGIDOS E DE UTILIZAÇÃO 

RESTRITA. AS CONDIÇÕES DE CAMPANHA, PRODUTOS OU SERVIÇOS APRESENTADOS NÃO SÃO VINCULATIVOS E NÃO DISPENSAM A CONSULTA DA 

INFORMAÇÃO DETALHADA E CONFIRMAÇÃO JUNTO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CLIENTE. CASO NÃO PRETENDA RECEBER A NEWSLETTER NEUTROPLAST, 

SOLICITAMOS QUE NOS ENVIE  A INDICAÇÃO “REMOVER” PARA O EMAIL NEUTROPLAST@NEUTROPLAST.COM.

CONTACTO E-MAIL:
NEUTROPLAST@NEUTROPLAST.COM 

APOIO AO CLIENTE:
+351 261 940 100 

PAD-PRINT, tampografia, serigrafia, anti-contrafação, braille, entre outras técnicas inovadoras de 
impressão permitem a centralização, num único processo, de todos os serviços de produção, 
personalização e acabamento das suas embalagens, reduzindo assim tempo e custos. Uma opção 
que lhe garante mais eficiência e mais qualidade final, com um acompanhamento personalizado.

De acordo com as suas necessidades ou objetivos, propomos diferentes soluções e serviços de 
impressão dedicados, que poderão ser mesmo combinados entre si. Para o ajudar a tomar a melhor 
decisão, apresentamos algumas questões chave:

QUAL O SEU OBJETIVO? A NOSSA SOLUÇÃO:

SEGURANÇA

Garantia de integridade e fiabilidade do seu produto, 
protegendo-o contra eventuais cópias de mercado que 
podem trazer danos reputacionais, comprometendo a sua 
imagem de marca.

Simplificámos a nossa oferta para que também as suas decisões de negócio sejam cada vez mais 
simples e confiantes. Conheça os novos catálogos das linhas PBDS by NEUTROPLAST e encontre 
rapidamente o tipo de packaging de que precisa para a distribuição do seu produto, sempre com as 
melhores garantias de usabilidade, qualidade, segurança e certificação.

Pills, Bottles, Droppers ou Specific? Esta é agora o ponto de partida para escolher e personalizar as suas 
embalagens, sempre com o nosso acompanhamento dedicado e especializado, ajudando-o a definir as 
melhores estratégias de formatos, materiais, capacidades, tampas, impressão e acabamentos.

Escolha o seu catálogo.
Melhore o seu produto.

Investigação & Desenvolvimento.
Olhar o mundo de oportunidades.

NOVOS SERVIÇOS
DA IDEIA AO DESIGN, DA PRODUÇÃO À DISTRIBUIÇÃO
SAIBA COMO A NEUTROPLAST AJUDA-O A CRESCER

Apresentamos em 2016 uma seleção de 8 unidades de serviço especializadas que respondem a todas 
as necessidades do seu projeto. Porque queremos ser mais fortes, mais próximos, mais completos.

Em que fase se encontra o seu projeto?
Mais tecnologia, recursos e conhecimento.

ÁFRICA DO SUL
NEUTROPLAST MARCA PRESENÇA NA AFRICA HEALTH 2016
PEÇA JÁ O SEU CONVITE

Entre os dias 8 e 10 de junho de 2016, a NEUTROPLAST vai estar presente no maior evento dedicado 
a soluções de saúde e pharma do sul do continente africano – AFRICA HEALTH, a ter lugar em 
Joanesburgo, no Galleger Convention Centre.

Com mais de 6.000m2 de exposição, 500 marcas representadas de 57 países, entre eles agora Portugal, 
este evento apresenta na África do Sul as novidades de packaging, tecnologia, inovação e métodos de 
produção na área da saúde e que estão a ser implementadas na Europa, Ásia, África e Médio Oriente, 
abrindo espaço também a novos contactos e networking.

Sabemos que o futuro passa pelo crescimento e pelo contacto com os novos mercados e as novas 
tendências. Queremos ser parceiros no seu negócio e partilhar consigo essa visão. Por isso 
aguardamos pela sua visita ao nosso stand. Solicite o seu convite através da nossa linha de apoio ao 
Cliente. 

Esperamos por si.
Conheça novas oportunidades.

IMPRESSÃO 
BRAILLE

ACESSIBILIDADE

Tornar o seu produto mais acessível de todos os utilizadores, 
traduzindo uma vocação da sua marca para uma maior 
preocupação e integração social.

IMPRESSÃO 
PAD-PRINT

RELEVO

Imprimir em 3D os elementos da sua marca, personalizando 
as suas embalagens com um maior cunho pessoal da marca 
junto dos seus consumidores.

PROCESS CONSULTING

Otimização de
processos e
certificação
de qualidade

PROJECT CONSULTING

Agilização de
projetos e

design
de produtos

CO-DESENVOLVIMENTO

Soluções e
projetos à medida,

do design
à produção industrial

PROTOTIPAGEM RÁPIDA

Dar forma às
suas ideias para

uma avaliação rápida
do projeto

SERIGRAFIA
(também designada de silk-screen)

DESTAQUE DE COR

Destacar o seu produto face à concorrência nos lineares e 
expositores, com uma imagem atual e customizada, 
impressa na própria embalagem, garantindo a identidade da 
embalagem, mesmo após a sua abertura.

FRANÇA
NEUTROPLAST APRESENTOU 
AS NOVAS LINHAS NA 
PHARMAPACK PARIS 2016

Em fevereiro, a NEUTROPLAST marcou presença 
numa das maiores feiras internacionais de 
packaging, apresentando as suas novas linhas 
de produtos e novos serviços. 

Composição de produtos, mercados emergentes, 
outsourcing, inovação e expansão foram os temas 
fortes desta edição ao longo das diversas 
conferências realizadas, com diversos showcases 
e ainda a atribuição dos prémios PHARMAPACK 
AWARDS 2016.

Obrigado pela sua visita.
Contamos consigo em 2017.

EQUIPA COMERCIAL
CONHEÇA AS PESSOAS QUE 
TORNAM O SEU PROJETO 
UMA REALIDADE

Uma equipa dedicada e com energias renovadas 
para responder aos desafios de expansão para 
novos mercados, desenvolvimento de novos 
produtos e criação de novas unidades de 
negócio em 2016.

Na NEUTROPLAST acreditamos nos rostos que 
dão voz e cara à nossa marca de todas as áreas, 
pois todos fazemos a diferença na qualidade e 
experiência de serviço que os nossos clientes 
encontram, em cada contacto.

Uma marca feita de pessoas.
Na foto: John Olsen, Cátia Bento, Filipa Fernandes,
Mª João Joaquim, Ana Redol e Rui Redol

PRODUÇÃO

Com os melhores 
padrões de
qualidade

e certificação

DISTRIBUIÇÃO

Pesquisa
de mercado

para encontrar
novas soluções

IMPRESSÃO

Técnicas
especializadas para 
garantir um projeto 

chave-na-mão

TRANSPORTE

Serviço
end-to-end,

do desenvolvimento
à entrega

neutroplast.com
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