
estojo, tubo, boião, frasco, caixa, etc. 

condicionada ou não-condicionada

plana ou formada

vazia ou cheia

NÃO DESPERDICE MAIS DINHEIRO DEITANDO FORA AS SUAS EMBALAGENS
E OS PRODUTOS EMBALADOS OBSOLETOS!

Há mais de 25 anos que marcas de renome das áreas da 
cosmética, da farmácia, da indústria agroalimentar de luxo  e 
da indústria depositam em nós a sua confiança. 

Trabalhamos com qualquer tipo de embalagem :

PARCEIRO DOS UTILIZADORES
DE EMBALAGENS DESDE 1995

 ▶  IMPRESSÃO SOBREPOSTA

 ▶  PERSONALIZAÇÃO

 ▶  PEQUENAS SÉRIES

 ▶  SERIGRAFIA DECORATIVA

 ▶  MARCAÇÃO INDUSTRIAL

 ▶  ACONDICIONAMENTO PERSONALIZADO

 ▶  ETIQUETAS E NOVA ROTULAGEM
cartão, plásticos (PET / PVC), vidro, alumínio, ferro 
branco, madeira, etc.
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REPOSIÇÃO DA CONFORMIDADE – IMPRESSÃO SOBREPOSTA
Dê uma segunda vida às suas embalagens e aos seus produtos 
acondicionados!
A OVERPRINT reabilita as suas embalagens e/ou produtos 
finais, repondo-os em conformidade graças ao seu exclusivo 
processo patenteado de impressão sobreposta.

Podemos intervir modificando apenas a zona que contém 
erro  : escondendo as menções indesejadas e voltando a 
imprimir, de seguida, os novos elementos.

OVERPRINT propõe uma diferenciação retardada das suas 
embalagens vazias ou dos seus produtos finais.
Produza as suas embalagens em formato « neutro », apenas 
com informações recorrentes (logotipo, endereço, zona 
reservada ao código de barras, nome da gama, etc.).

A OVERPRINT intervém de seguida, mediante pedido, 
imprimindo nas suas embalagens neutras as menções e os 
visuais variáveis (código de barras, número de lote, referência 
do produto, lista de ingredientes, etc.). Por conseguinte, 
pode variar as suas gamas, ao usar uma só embalagem para 
várias referências de produtos. Os prazos de realização são 
muito curtos e os seus produtos estarão prontos para serem 
embalados « Just in Time ».

PERSONALIZAÇÃO - DIFERENCIAÇÃO RETARDADA

ocultação de uma menção inadequada

mudança de preços e de endereços

adição de um elemento de texto e/ou visual

modificação de códigos de barras, de listas de 
ingredientes, de textos regulamentares

redução dos seus stocks

prazos curtos ou planificáveis

séries preliminares de lançamento

impressão de séries pequenas e médias
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ACONDICIONAMENTO PERSONALIZADO



REPOSIÇÃO DA CONFORMIDADE – IMPRESSÃO SOBREPOSTA

PERSONALIZAÇÃO - DIFERENCIAÇÃO RETARDADA
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a contagem/pesagem de grânulos, cápsulas, 
pérolas de banho

a etiquetagem

o enchimento de produtos sólidos

a lotagem a jato de tinta

O reprocessamento de um erro de texto descoberto após o 
acondicionamento obriga a desembalar, corrigir e voltar a 
acondicionar os seus produtos.
A OVERPRINT oferece-lhe a realização de todas estas tarefas 
para garantir um retorno rápido e controlado dos seus 
produtos.

Também propomos serviços de acondicionamento puro, 
que têm como vantagens a redução das suas necessidades 
de produção, dos seus custos fixos e da contratação externa 
destes serviços.

PEQUENAS SÉRIES - REGISTO REGULAMENTAR
Para os seus registos regulamentares, fabricamos pequenas 
séries de embalagens de 10 a 1 000 unidades, num espaço de 
tempo muito curto. 

A OVERPRINT propõe-lhe um serviço personalizado e muito 
flexível. Podemos imprimir os vossos primários (boião, estojo, 
tubos, alumínio e outro) e, em paralelo, se desejar, fabricar os 
vossos folhetos informativos e as vossas etiquetas para vos 
permitir registar os vossos produtos em menos de 15 dias !

10-12 dias em impressão offset

1 ou 2 cores

8 dias em impressão digital

estampagem a quente, estampagem em 
relevo, revestimento e muito mais

ACONDICIONAMENTO PERSONALIZADO

a aplicação de celofane

o preenchimento de expositores, montagem, 
instalação de publicidade nos estabelecimentos 
de venda

a aplicação de película retrátil por lote ou
por unidade

a triagem de controles de qualidade em 
produtos finais/semifinais
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MARCAÇÃO INDUSTRIAL
A nossa grande capacidade de produção permite-nos atender 
às suas necessidades de pequenas ou grandes quantidades de 
marcações industriais, até milhões de peças, com atendimento 
personalizado e ágil.

A OVERPRINT realiza a serigrafia de todas as decorações 
das suas embalagens ou objetos.
Também oferecemos o armazenamento computadorizado 
gratuito dos seus produtos neutros a fim de garantir uma 
intervenção otimizada, bem como prazos de realização 
extremamente curtos.

SERIGRAFIA DECORATIVA

1 a 2 cores

todos os tipos de embalagens vazias

marcação sob pedido

impressão ou laser

gravação em relevo, revestimento,
envernização e vernizes seletivos

douramento e argentação a quente

impressão offset ou digital até 5 cores

brilhante ou cola preta 

ETIQUETAS - 
NOVA ROTULAGEM

tubos e frascos flexíveis (PE, PET, PP, etc.)

frascos de vidro para velas, boiões e garrafas

frascos de vidro (fosco, lacado, cor de opala e 
envernizado) ou alumínio

Do rótulo simples à etiqueta de luxo, a fim de decorar as 
suas embalagens neutras em qualquer tipo de material 
rígido ou flexível, a OVERPRINT dispõe de uma oficina 
de acondicionamento para efetuar a aplicação das suas 
etiquetas ou de novos rótulos nos seus produtos.
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