
A Faixa de gôndola é um material que personaliza a 

exposição de qualquer Produto DTC, além de fixar a marca 

para o cliente. São diferentes modelos que se adequam para 

cada tipo de exposição.

Faixa de Gôndola 



A Moldura com tela LCD é uma inovação no ponto de 

venda, ela se encaixa perfeitamente nas prateleiras, 

exibindo os comerciais dos produtos ao seu redor.

Moldura com tela LCD 



O pedestal com mídia, traz a 

possibilidade de sair das prateleiras

e formar pilhar em diferentes locais 

da loja com exibição de comerciais. 

Pedestal com mídia 



O Wobbler indica para os clientes quais produtos 

estão com comerciais na TV, a DTC é uma grande 

anunciante dos canais fechados e essa orientação 

auxilia e destaca estes produtos na loja.

Wobbler



Os Cubos  são utilizados para personalizar 

vitrines, exposições e ações.

Cubos 



A Fita Cross amplia a capacidade de exposição 

de vários produtos, principalmente

os cartelados. Ele pode ser aplicado nas 

divisórias e nas laterais das gôndolas.

Fita Cross 



O Papel forração, pode ser usado para personalizar 

ilhas, vitrines e exposições em geral.

Papel Forração 



Balões 
Seja para tematizar um evento, uma exposição ou

para distribuir aos clientes, o balão personalizado

é uma ótima ferramenta! 

Imagens ilustrativas



Os uniformes foram atualizados, muito mais vibrantes 

e confortáveis, utilizando o  tema 2016 DTC.

Uniformes 



Descrição

Display aramado com placa de 

Comunicação plástica.

Medidas

Altura: 1,75 cm

Largura: 0,76 cm

Profundidade: 1 metro

Capacidade

12 Skates e 6 capacetes

Display de Skate

Código 3677



Descrição

Display de Ferro aramado 

com placa de Comunicação plástica.

Medidas

Altura: 1,75 cm

Largura: 0,76 cm

Profundidade: 1 metro

Capacidade

Comporta até 80 bolas.

Display de bola

Código 2235



Descrição

Display de Ferro, com bandejas

Aramadas, precificador e regulagem 

de altura.

Medidas

Altura: 1,44 cm

Largura: 0,41 cm

Profundidade: 0,33 cm

Capacidade

Aproximadamente 2 displays por

Bandeja, entre 96 e 120 unidades.

Display de doce

Código 1864



Display de doce circular

Descrição

Display de Ferro, com bandejas

Aramadas, com base circular 

em madeira.

Medidas

Altura: 1,24 cm

Largura: 1 metro

Capacidade

Comporta aproximadamente

entre 216 e 320 unidades.

Código 1081



Descrição

Display de Ferro, com bandejas

Aramadas, com comunicação lateral.

Medidas

Altura: 1,41 cm

Largura: 0,58 cm

Profundidade: 0,80 cm

Capacidade

Comporta aproximadamente 

entre 35 e 45 bolas.

Display de bola

Código 2235



Kit Gôndola personalizado

O Kit gôndola personalizado, é a melhor forma de 

caracterizar e demarcar o espaço de uma linha de 

produtos, além de destaca-la em meio a loja.


