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Sobre nós

Contatos

Desde 2005 buscando novos produtos e 

soluções para atender as demandas de 

nossos clientes, visando compreender 

suas necessidades para que assim, 

possamos alcançar juntos o principal 

objetivo, melhorar a apresentação dos 

seus produtos e serviços.

newpdv.com.br

@newpdv

Faça seu orçamento
TOQUE AQUI PARA INICIAR

miguel@newpdv.com.br

fb.com/newpdv

54 99917-3991

https://api.whatsapp.com/send?phone=555499173991&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20solicitar%20um%20or%C3%A7amento!


 Bobina de forração

A bobina de forração é um dos 

principais materiais de 

merchandising. Como o próprio 

nome já indica, a principal função 

dela é forrar as ilhas e pallets de 

exposição dos produtos, melhorando 

a organização, comunicação e 

promoção de sua marca.



 

Vídeo do produto
TOQUE PARA ABRIR O VÍDEO

 Expositores em polionda

https://drive.google.com/file/d/1KrW4GacvGtTPA73sFLUZvKx3QVqhYaDd/view






Benefícios

Leve e moderno

100% impresso e personalizável

Resistente, durável e de fácil manuseio

Vários formatos e cores, inclusive policromia

Capacidade de até 30kg por prateleira

100% reciclável

Produto que respeita o meio ambiente.

 



 Cesto em polionda

Vídeo do produto
TOQUE PARA ABRIR O VÍDEO

Leve, prático e resistente, tem 

estrutura em polionda de alto 

impacto. Montagem simples e 

rápida.

https://drive.google.com/file/d/1Yq2F6rGQO7KL7Il1ykBwTQmydRb-xCu4/view


 Balcão retangular em polionda

Benefícios

Leve e moderno

Prático e simples

Chama a atenção
dos clientes



 Gigantografia em polionda



 Expositores de balcão

Expositores em ecoboard

Benefícios

100% reciclável

Alta rigidez

Grande
durabilidade



 

 Expositores em aramado



 Totem elíptico



 Display com pé americano



 Clip strip/Fita cross



Adesivos vinílicos

 Wobblers

Adesivos

Floodor



 Banner e faixa em polietileno

Réguas - Stopper - Quadros

Stopper
Réguas de gôndola

Réguas em L

Processo offset UV
Esse processo permite a produção de Banner com a mais alta definição, 
velocidade e custo nunca antes alcançados. Substratos: lona, polietileno e PS.

Processo digital
Contamos com esse processo para a produção de pequenas tiragens.
Substratos: lona, tecido e PS.

Quadros



 Banners/PDV em tecidos



 Offset em papel

Cubos

Agendas

Miolos Catálogos
Lombada quadrada,
grampo, wire-o ou costura

Verniz UV

Percalux

Hotstamp

Wire-o

Cadernos Calendários de mesa

Sacolas

Miolo de agenda
15 x 21cm | 17,5 x 24,5cm
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