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www.betterpackagingbetterworld.com

Nossas publicações reúnem o sistema de

embalagem, desde conceitos até a disposição

final, incluindo mercado, design, materiais,

processos, máquinas e sustentabilidade.
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Os cursos e workshops 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, especialistas do setor.
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Imagens dos cursos e workshops





O curso é destinado aos profissionais que atuam com
embalagens na indústria de produtos de consumo, no
setor de embalagem e na indústria de máquinas e
processos.

Temas abordados: Tendências em Embalagens; Inovações
em Embalagens; Projeto de Embalagens; Design de
Embalagens; Tintas e Vernizes; Plásticos; Embalagens de
Aço; Alumínio; Vidro; Papel e Papelcartão; Pré-Impressão;
Cores; Processos de Impressão, Extrusão, Laminação,
Metalização, Termoformagem, Injeção, Sopro; Bisnagas;
Rótulos; Embalagens de Papelão Ondulado; Embalagens
de Transporte; Embalagens Flexíveis; Filmes shrink e
stretch; Acabamentos gráficos; Corte e Vinco; Máquinas
de envase; Rotulagem Ambiental; Embalagens e
Sustentabilidade.

De 21 de março a 01 de abril, o Instituto de Embalagens
realizará o Curso Embalagens do Aço ao Vidro (A a V) que
oferece conhecimento sobre o universo da embalagem,
desde seus diferentes materiais, processos e
sustentabilidade.







https://youtu.be/MnMEcqF4zrA
https://youtu.be/MnMEcqF4zrA
https://youtu.be/MnMEcqF4zrA
https://youtu.be/euTpfaZ4LUE
https://youtu.be/euTpfaZ4LUE
https://youtu.be/euTpfaZ4LUE


05 e 06 de outubro



13 DE JULHO - (AO VIVO)

27 DE JUNHO – 01 DE JULHO



26 DE AGOSTO



O Curso Projetos de Embalagem ONLINE que explora a

importância de desenvolver um bom projeto de

embalagem, assim como aborda todas as técnicas

importantes para melhorar e inovar as embalagens, desde

os materiais até exposição na gôndola.

Na semana seguinte ao curso, teremos um encontro

presencial (opcional) com transmissão ao vivo, quando

será realizada a apresentação dos projetos desenvolvidos

pelos participantes durante o curso.

Além de uma maior oportunidade de fazer networking e

melhorar a rede de contatos profissionais para trocar

experiências e conhecimento. O curso é destinado aos

profissionais que atuam com embalagens na indústria de

produtos de consumo, no setor de embalagem e na

indústria de máquinas e processos.
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Sempre fazemos referência ao seu apoio nos press releases e 
lançamentos dos projetos.

Possibilidade de ministrar palestra técnica em nossos cursos;

Participar do nosso programa de Lives: “Embalagens em Pauta”.

Receber inscrições para nossos cursos e workshops.

Receber os nossos livros sobre embalagens.

Ter campanha de e-mail marketing para toda nossa base;

Participação em nossos programas de entrevistas;

Destaque dos seus produtos e lançamentos nas nossas demais 
plataformas: Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube, etc.

Junte-se a mais de 170 empresas que fazem parte do movimento por:

Embalagem melhor. Mundo melhor.  
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