
 

Proteja e melhore a 
sua marca
Não é fácil defender a reputação da sua empresa 
e de seus produtos. O desvio de produtos para 
canais não autorizados e a falsificação podem 
reduzir os lucros, prejudicar a imagem da marca e 
criar riscos à segurança dos seus clientes. 

No entanto, nossas tecnologias avançadas de 
codificação e as soluções de software que dão suporte 
a elas podem lhe proporcionar o controle da cadeia 
de suprimentos que é necessário para evitar essas 
ameaças. Essas soluções podem ser simples, como 
usar um sistema de marcação a laser para garantir um 
código permanente na sua embalagem de vidro em 
uma solução de software integrado.

Garrafas e frascos de vidro

vendas de equipamentos – 4689-7273 
Atendimento ao cliente – 0800 887 0465  
ou Envie um e-mail para br.marketing@videojet.com
Videojet do Brasil. Rua São Paulo, 261 Alphaville, Barueri, São Paulo - SP 06465-130 / Brasil

Sistemas de marcação a 
Laser
•    códigos claros, logotipos e textos 

gravados em embalagens de vidro 
garantem a permanência do código e a 
proteção da marca 

•    remoção da camada superior de tinta em 
frascos decorados oferece alto contraste

•    possibilidade de imprimir o código dentro 
do pacote para evitar adulteração

Direto no rótulo e na embalagem

Jato de tinta contínuo (CIJ)

•    tamanhos de impressão disponíveis com 
40 canhões de micra compactos para 
áreas pequenas e difíceis de codificar 

•    texto de alto contraste ideal para 
personalizar garrafas com números ou 
nomes de cores

•    o design versátil é facilmente modificado 
para diferentes tamanhos e formatos de 
embalagens

•    tintas UV permitem soluções de 
codificação ocultas

Direto no rótulo e na embalagem
 

Impressão por 
transferência térmica (TTO)

•    imprime em rótulos antes da colocação 
em vidros

•    a tecnologia de economia de ribbon 
minimiza o uso de suprimentos

•    a qualidade de impressão em linha 
muitas vezes correspondente ao 
conteúdo pré-impresso

Direto na etiqueta
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