


PRODUTOS
Brindes promocionais 
fabricados a partir da 

reutilização de campanhas 
de marketing e aparas da 

indústria.

É a transformação do seu 
resíduo em presentes 

ecológicos que levam a 
mensagem de cuidado com 

o meio ambiente.



ÚNICO E PERSONALIZADO



CATÁLOGO

Bolsas, sacolas, malas, nécessaires,  

pastas para escritório e eventos.  



BOLSAS E
SACOLAS

Ecobags super
resistentes, ideais 
para fazer compras, 
ir à praia ou passear.



SUPER SACO
Dimensões: 40x37x15cm



MINI SACO
Dimensões: 30x37x12cm



SACOLA
Dimensões: 30x32x10cm



MALAS E 
MOCHILAS

Malas e mochilas 
ideais para 
pequenas viagens e 
passeios.



MALA
Dimensões: 46x38x25cm



MINI MOCHILA
Dimensões: 28x32x10cm



NECESSAIRES
Organizadores de 
viagem – necessaire 
para bijuterias, 
manicure e 
maquiagem.



SUPER 
NECESSAIRE

Dimensões: 35x17x11cm



MINI 
NECESSAIRE

Dimensões: 21x12x10cm



TRIANGULAR
Dimensões: 18x10x06cm



QUADRADA
Dimensões: 14x10x07cm



PRÁTICAS

Marmita, bolsa pra 
bikes, moedeiro e 
lixeira para carros.



LANCHEIRA
Dimensões: 23x14x16cm

(cabem até 6 latas)



BIKE BOLSA
Dimensões: 27x12cm



LIXEIRA DE 
CARRO

Dimensões: 18x24x06cm



PORTA MOEDA
Dimensões: 11x09cm



ESCRITÓRIO

Estojos, envelopes, 
pastas e bolsas para 
eventos.



ESTOJO
Dimensões: 20x07x06cm



MINI ESTOJO
Dimensões: 20x05X05cm



ENVELOPE A4
Dimensões: 36x25cm



ENVELOPE A5
Dimensões: 28X21cm



PASTA A4
Dimensões: 36x25cm



CARTEIRO 
PROMO

Dimensões: 39x36cm



A TRANSFORMAÇÃO
Nosso trabalho é fazer a transformação do seu resíduo em produtos 
para sua empresa.

O banner de um cliente carrega as características de cor, logomarcas, 
campanhas e por isso, representa muito a empresa dele a ponto de ser 
bem difícil a tarefa de descaracterizá-lo para atender a outro cliente, por 
esse motivo não recebemos doações.

Como todo negócio realiza campanhas para seus clientes e 
colaboradores, os produtos do nosso catálogo são uma boa 
oportunidade de presentear e promover um destino ecológico para 
esse material. Aumentamos sua vida útil e passamos uma mensagem 
de cuidado com o meio ambiente.



COMO
CONTRATAR

Coleta de informações para precificar 

o serviço de transformação. 



Para precificar um projeto de reutilização dos 
seus banners precisamos saber:
- a quantidade aproximada do seu banner/lote (se 
não souber estimar, pode tirar uma foto);
- escolher os produtos do catálogo mais apropriados 
para suas ações;
- quais datas do ano acontecem os eventos da 
empresa (para estimar o tempo de produção);
- ou, outra informação específica que deseje.

IMPORTANTE: os produtos do mostruário podem ser 
manufaturados com outra matéria-prima descartada, 
a exemplo de campanhas publicitárias com tecidos, 
ou outros tipos de aparas da indústria têxtil ou 
decoração.



A sua mídia 
retornando 
como mídia ;)



AGUARDAMOS SEU 
CONTATO.

Saiba mais: lixiki.com.br


