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NOSSO OBJETIVO
Nosso principal papel é aproximar quem
precisa de informação com quem domina
tecnologia e inovação e quer e precisa divulgar
para o mercado.



Acreditamos que embalagens
melhores promovem um mundo melhor.



Equipe multidisciplinar de 
experientes profissionais, 
com expertise em engenharia
de embalagens, materiais, 
marketing, gestão, design, 
projetos de embalagens e 
envase.

Nossa
Equipe



Mais de 15 anos 
divulgando 

conhecimento sobre 
embalagens e 

construindo uma rede de 
relacionamento que 
cresce cada vez mais 



FEIRAS E CONGRESSOS INTERNACIONAIS
O Instituto de Embalagens investe permanentemente em pesquisas nas
principais feiras internacionais e visitas aos pontos de venda pelo mundo.

ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA



O Instituto de Embalagens investe permanentemente em pesquisas nas principais feiras
internacionais e visitas aos pontos de venda pelo mundo.

+ 80 PAÍSES VISITADOS



APOIO INSTITUCIONAL



PATROCINADORES
Faça como mais de 160 empresas, apoie o conhecimento sobre embalagem!



+ 500
Artigos
Publicados

https://www.institutodeembalagens.com.br/noticias-e-artigos/artigos/



A plataforma digital do Instituto de Embalagens que apoia a
missão de levar informações isentas e imparciais para o maior
número de profissionais possível

“Os “embalageiros” são profissionais que trabalham nas empresas
que produzem embalagens e matérias primas ou nas indústrias
de bens de consumo (end users ou brand owners) que usam
embalagens.

+DE 10.500
Membros Cadastrados



O Instituto de Embalagens disponibiliza para o
patrocinador a participação em nossas redes sociais, com
conteúdos relacionados à marca e aos projetos
desenvolvidos. Através das nossas redes sociais,
disseminamos conhecimento e inovações sobre embalagens,
além de fortalecer o relacionamento entre o público do
Instituto de Embalagens e os nossos patrocinadores.

REDES SOCIAIS









CURSOS E 
WORKSHOPS



CURSOS E EVENTOS

Os cursos e eventos do Instituto 
de Embalagens combinam 

conhecimento teórico e prático.  
O corpo docente é formado por 

professores com ampla 
experiência nacional e 

internacional e as competências 
necessárias nas áreas produtivas. 
Além de palestrantes convidados 

dos Patrocinadores

ATÉ AQUI FORAM:

ü 93 Cursos
ü 131 Eventos
ü + 12.000 
PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS





K I T  D E  R E F E R Ê N C I A  E M  E M B A L A G E N S

O premiado Kit de Referência em Embalagens®, projeto

do Instituto de Embalagens, contém Guia de Referências

– material completo para introdução do profissional ao

mundo das embalagens – e o Glossário & Referências –

com os principais termos, feiras e eventos do setor. 

Também traz amostras de 70 materiais diferentes para 

embalagens: polímeros, chapas plásticas, aço, alumínio, 

vidro, papéis e cartões.



Possibilidade de cartilhas personalizadas e 
exclusivas para sua empresa

EDIÇÃO PERSONALIZADA



20 livros Publicados
Nossas publicações reúnem o sistema de embalagem, desde conceitos até a 
disposição final, incluindo mercado, design, materiais, processos, máquinas 
e sustentabilidade.

www.betterpackagingbetterworld.com



PRÓXIMO LIVRO 



POR QUE PATROCINAR O  
LIVRO EMBALAGEM VIDRO 
MELHOR MUNDO MELHOR?

• Este livro terá um projeto gráfico especial 
com produção fotográfica inédita;

• Fazer parte de uma coleção reconhecida
mundialmente por quem utiliza
embalagens ; 

• Aliar a credibilidade do Instituto de 
Embalagens;



POR QUE PATROCINAR O  
LIVRO EMBALAGEM VIDRO 
MELHOR MUNDO MELHOR?

• Visibilidade nas Feiras Internacionais e mercado 
nacional;

• Contar com a experiencia de quem já produziu
20 livros e distribuiu 185 000 mil livros;

• Lista de distribuição para contatos chaves: 
Packaging Managers, Imprensa e autoridades.

• Versão e-book em português e inglês.



• Este livro terá um projeto gráfico especial com produção fotográfica inédita;

• Fazer parte de uma coleção reconhecida mundialmente por quem utiliza embalagens ; 

• Aliar a credibilidade do Instituto de Embalagens;

• Visibilidade nas Feiras Internacionais e mercado nacional;

• Contar com a experiencia de quem já produziu 20 livros e distribuiu 185000;

• Lista de distribuição para contatos chaves. 

• Cinco inscrições VIPS para um dos cursos do Instituto de Embalagens. 

• 200 (Duzentas) cópias de livros com luva especial.

Por que patrocinar o  livro EMBALAGEM VIDRO MELHOR 
MUNDO MELHOR?





CAPA PRELIMINAR



BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR COTA 
PLATINA



BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR 
COTA PLATINA

• Menção do nome da empresa no 
Press Release do Livro, antes e 
depois do lançamento; 

• Dez convites VIPS para os
eventos do Instituto de 
Embalagens; 

• Cinco inscrições VIPS para um 
dos cursos do Instituto de 
Embalagens. 

• 200 (Duzentas) cópias dos livros
com luva especial.

• 100 vouchers para e-book.



MAIS BENEFÍCIOS DO  
PATROCINADOR COTA 
PLATINA

• O nome da empresa, endereço, telefone, 
site e linha de produtos serão adicionados
como referência no site 
www.clubedaembalagem.com.br; 

• Logo da empresa no site do Instituto de 
Embalagens 
www.institutodeembalagens.com.br; 

• Logo da empresa no site da coleção
BETTER PACKAGING BETTER WORLD     
www.betterpackagingbetter.world.com; 

• Logo da empresa em banners, nos
materiais do evento de lançamento do 
livro e nos materiais da Imprensa;



OUTROS 
BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR 
COTA PLATINA
• Uma página para a 

divulgação da empresa ao 
final do livro em português;

• Uma página para a 
divulgação da empresa ao 
final do livro em inglês;

• Logo da empresa na página 
de patrocinadores no inicio 
e no final do livro.



Benefício Exclusivo do Patrocinador Cota PLATINA

Luva especial customizada



BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR 
COTA OURO



BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR COTA OURO

• Menção do nome da empresa 
no Press Release do Livro, 
antes e depois do 
lançamento; 

• Cinco convites VIPS para os 
eventos do Instituto de 
Embalagens; 

• Cinco inscrições VIPS para 
um dos cursos do Instituto de 
Embalagens. 

• 100 ( Cem ) cópias dos livros.

• 50  (cinquenta) vouchers para 
e-book.



MAIS BENEFÍCIOS DO  
PATROCINADOR COTA 
OURO

• O nome da empresa, endereço, telefone, 
site e linha de produtos serão 
adicionados como referência no site 
www.clubedaembalagem.com.br; 

• Logo da empresa no site do Instituto de 
Embalagens 
www.institutodeembalagens.com.br; 

• Logo da empresa no site da coleção 
BETTER PACKAGING BETTER WORLD 
www.betterpackagingbetterworld.com; 

• Logo da empresa em banners, nos 
materiais do evento de lançamento do 
livro e nos materiais da Imprensa;



OUTROS BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR COTA OURO

• Meia página para a divulgação da 
empresa ao final do livro em 
português;

• Meia página para a divulgação da 
empresa ao final do livro em 
inglês;

• Logo da empresa na página de 
patrocinadores no inicio e no final 
do livro.



BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR 
COTA PRATA



• Menção do nome da empresa no Press 
Release do Livro, antes e depois do 
lançamento; 

• Três convites VIPS para os eventos do 
Instituto de Embalagens; 

• dois  inscrições VIPS para um dos 
cursos do Instituto de Embalagens. 

• 50 (Cinquenta) cópias de livros.

• 25 (vinte e cinco) vouchers 

BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR COTA 
PRATA



MAIS BENEFÍCIOS DO  
PATROCINADOR COTA 
PRATA

• O nome da empresa, endereço, telefone, 
site e linha de produtos serão
adicionados como referência no site 
www.clubedaembalagem.com.br; 

• Logo da empresa no site do Instituto de 
Embalagens
www.institutodeembalagens.com.br; 

• Logo da empresa no site da coleção
BETTER PACKAGING BETTER WORLD 
www.betterpackagingbetterworld.com; 

• Logo da empresa em banners, nos
materiais do evento de lançamento do 
livro e nos materiais da Imprensa;



OUTROS BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR COTA PRATA

• Um quarto de página para a 
divulgação da empresa ao final do 
livro em português;

• Um quarto de página para a 
divulgação da empresa ao final do 
livro em inglês;

• Logo da empresa na página de 
patrocinadores no inicio e no final 
do livro.



BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR 
COTA BRONZE



• Menção do nome da empresa no Press 
Release do Livro, antes e depois do 
lançamento; 

• Dois convites VIPS para os eventos do 
Instituto de Embalagens; 

• Uma  inscrição VIPS para um dos 
cursos do Instituto de Embalagens. 

• 30 (trinta) cópias de livros.

• 15 (quinze) vouchers para e-book.

• Logo da empresa na página de 
patrocinadores no inicio e no final do 
livro.

BENEFÍCIOS DO 
PATROCINADOR COTA
BRONZE



MAIS BENEFÍCIOS DO  
PATROCINADOR COTA BRONZE

• O nome da empresa, endereço, telefone, 
site e linha de produtos serão 
adicionados como referência no site 
www.clubedaembalagem.com.br; 

• Logo da empresa no site do Instituto de 
Embalagens 
www.institutodeembalagens.com.br; 

• Logo da empresa no site da coleção 
BETTER PACKAGING BETTER WORLD
www.betterpackagingbetterworld.com; 

• Logo da empresa em banners, nos 
materiais do evento de lançamento do 
livro e nos materiais da Imprensa.



consultora@ideembalagens.com.br
(11) 2854-7770 | (11) 3431-0727
(11) 972177403
Calçada das Tagetes, 27 –
Condomínio Centro Comercial 
Alphaville,Barueri

institutodeembalagens

mailto:consultora@ideembalagens.com.br

