
Laços da Conscientização
Participe você também das campanhas de conscientização!  
Compartilhe esse símbolo e demonstre seu apoio às causas que 
mais se alinham com a filosofia da sua empresa.

A ETIQUETAS RIBEIRO APRESENTA SEU MAIS NOVO PRODUTO:



Programe-se para
as campanhas de
conscientização e
prevenção!

A primeira campanha de prevenção foi criada há 20 
anos, nos Estados Unidos. Chamada de Outubro Rosa, 
ela até hoje move milhares de pessoas e empresas ao 
redor do mundo. No Brasil a primeira ação do Outubro 
Rosa foi realizada em 2002, tornando o Obelisco do 
Ibirapuera totalmente iluminado por uma luz rosa.

A partir de então, cidades ao redor do mundo vêm 
adotando cada vez mais e mais essas campanhas de 
conscientização e prevenção de doenças e outras 
causas importantes da vida em sociedade. 

Fique por dentro!
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Campanha a Favor da 
Saúde Mental

Conscientização 
e Prevenção de: Alzheimer, 
Lupus e Fibromialgia

Mês de Conscientização 
sobre Síndrome de Down 

Mês de Conscientização 
do Autismo 

Mês do Combate ao 
Abuso Sexual Infantil

Mês da Conscientização 
sobre a Importância da 
Preservação do Meio 
ambiente

Mês da Conscientização e 
Prevenção de Hepatites 
Virais  

Mês do Incentivo ao 
Aleitamento Materno

Mês da Conscientização 
Sobre o Câncer Infanto 
Juvenil

Mês da Prevenção do 
Câncer de Mama

Mês da Prevenção do 
Câncer de Próstata

Contra o Abandono de 
Animais



Informações Técnicas
Sobre o produto:

Fita de Cetim Poliéster
Sem acabamento
Com alfinete

Cores disponíveis:

Considere que pode haver uma variação 
tonal do seu monitor para a cor original 
do material. A imagem ao lado serve 
apenas como referência.
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Laço Básico Laço Personalizado
Essa opção de laço segue o nosso padrão de 
produção, com o nome e cor do mês na ponta 
da fita, conforme ilustração abaixo.

Personalizável? Não.

Impressão em Hotstamping

Prazo: 5 dias pós confirmação do pagamento

Para quantidades superiores a 1.000 unidades, 
valores devem ser consultados

Já na opção personalizada, oferecemos uma impressão 
adicional com o nome da sua empresa na outra ponta da 
fita, conforme ilustração abaixo.

Personalizável? Sim.

Impressão em Hotstamping

Prazo: 8 dias pós confirmação do pagamento

Para quantidades superiores a 1.000 unidades, valores 
devem ser consultados

QUANTIDADE MÍNIMA:

50 unidades    
INVESTIMENTO: 

R$ 25,50 + Frete NOME

QUANTIDADE MÍNIMA:

250 unidades    
INVESTIMENTO: 

R$ 170,50 + Frete



Oferecer um trabalho de qualidade e com 
planejamento são nossas prioridades, mas não é 
só isso. Nossa missão é também apoiar as causas 
de nosso calendário de forma efetiva!

Como?    
10% do lucro do seu pedido será doado a uma 
instituição da sua escolha!      

Escolha uma de nossas instituições parceiras e 
sua colaboração será direcionada a causa que 
mais reverbera com a sua.

Certificado
Além de ganhar fazendo o bem, você 
também terá em mãos um certificado 
impresso selando nossa parceria!
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Instituições Parceiras:

Instituto Espaço Vida
Educação Especial e 

Reabilitação

Instituto de Tratamento 
do Câncer Infantil

Instituto EdificandoAssociação dos Profissionais de 
Saúde e Segurança do Trabalho do 

Estado de São Paulo

OHquidea: 
Treinamento, engajamento, 

cidadania e SIPAT

Missão



Por que a
Etiquetas Ribeiro?

Experiência e Qualidade
    

Com 5 anos de experiência no mercado, 
nós temos o compromisso de lhe oferecer 
o melhor material e impressão de alta 
qualidade.

Consulte-nos!
   

Orçamentos;
Amostras;
Dúvidas. 

Teremos o maior prazer em lhe atender!

Etiquetas Ribeiro   
      (11) 2992-7000
      contato@etiquetasribeiro.com.br
      www.etiquetasribeiro.com.br   
Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 6929/6928
Jd. Tremembé - São Paulo - SP


