
Projeto &
Criação



Criando
produtos de
Sucesso

   Nosso setor de P&C foi criado com o intuito de 
transformar as ideias dos clientes em realidade. Aqui 
eles chegam com suas ideias inspiradoras e desenvolvem 
projetos do zero, ou até um novo conceito de embalagem 
utilizando uma marca já existente.
      Entretanto há algo que nos diferencia da maioria das 
outras empresas de desenvolvimento de embalagens, na 
Premier Pack o cliente tem a oportunidade de receber 
uma amostra perfeita de como seu produto ficaria!
Fantástico não? 
Mas quais são as etapas desse processo?



nos conte
tudo no
Briefing

    Seu primeiro contato com o setor de P&C será através 
do preenchimento do Briefing de criação, que nada m 
ais é do que um formulário para sabermos exatamente 
o que você deseja para o seu produto, e o que podemos 
desenvolver dentro do seu orçamento.
    Lá você vai responder questões que vai realmente dar 
personalidade ao seu produto e diferenciá-lo de todos os 
outros do mercado, por isso pedimos que responda com 
muita sinceridade e cuidado. 



Está na hora
de realizarmos o
estudo

     Após o Briefing ser preenchido, e que todas as 
informações estiverem claras, será o momento de 
realizarmos o estudo inicial. É nesse período em que 
buscaremos referências no mercado, no ambiente 
cultural e social, e realizaremos um painel semântico do 
seu produto. 
   Esse painel conseguirá mostrar a sua identidade de 
uma forma subjetiva, para que ele projete essa ideia no 
seu público alvo, e sua marca se fortaleça.



e que comece o
desenvolvimento

Após definirmos juntos o painel que mais representa sua 
marca, o setor de P&C começa a desenvolver sua arte de 
fato, de forma que esta se encaixe perfeitamente na ideia 
definida no passo anterior.
Você irá receber atualizações de como o projeto 
está caminhando, e poderá sugerir ajustes que ache 
necessários. 



a tão aguardada
Arte final

Terminado o desenvolvimento em conjunto, agora 
trabalharemos na aplicação da sua arte no vidro escolhido, 
usando ou não nossos processos de decoração: Pintura,  
serigrafia, hot stamping e forcação.
Também será pensado nesse momento em qual tipo de 
acessório será utilizado no seu produto: tampa, rolha, 
etiquetas, tags, etc.
Assim o você conseguirá ter uma ideia mais clara de 
como o produto ficará no final do processo.



Entenda todo
conceito com a
apresentação

No fim do processo, você receberá uma apresentação 
contendo todos os detalhes do projeto, desde a 
conceituação até detalhes mais técnicos da embalagem 
e sua decoração.
Essa apresentação será de grande ajuda se você precisar 
mostrar o projeto para outras pessoas!



As famosas
amostras

É unânime, todos querem saber como vai ficar o seu 
produto na suas mãos, o sentimento de ver aquela ideia 
se tornar realidade é incrível, é quase como ver um sonho 
realizado!
Por isso a Premier Pack proporciona isso aos seus 
clientes, a aportunidade de pegar seu produto nas mãos. 
Assim ainda conseguimos ajustar algo que venha a não 
agradar antes da produção.



cronograma em 
dias do projeto de
decoração



cronograma em 
semanas do projeto de
embalagem exclusiva
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