
Linha ROAR ECO
FAÇA A DIFERENÇA COM 
BRINDES 100% RECICLADOS



RECICLAR é
cuidar do mundo
e de todos nós!
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ORÇAR

Necessaire
Super versátil, a Necessaire Ecológica Personalizada é

feita de Eco Jeans, um tecido tecnológico de boa

durabilidade e conta com um design atrativo.

Ideal para funcionários e clientes.



Mochila
Executiva
Resultado da união entre tecnologia e consciência, o

EcoJeans já é uma tendência, pela sua resistência e

design atrativo. 

A Mochila Executiva Ecológica é um brinde sustentável

para quem não dispensa o conforto,

qualidade e segurança.

Ideal para executivos e funcionários.
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Mochila
Além da praticidade em carregar tudo que é necessário, a

mochila ecológica é feita de tecido especial 100%

reciclado, muito resistente e versátil, com um design e

cores despojadas e acabamento perfeito. 

Ideal para alunos, funcionários e empresas.
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Sacola de Feira
A Sacola de Feira colorida é feita com tecido 100%

reciclado. Sua alça de mão em Gorgorão traz conforto e

resistência. 

Um brinde estiloso e prático para clientes e prospects.
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Shoulder Bag
A Shoulder Bag Eco Cores é o modelo perfeito que une

estilo e versatilidade em uma peça só! Ideal para festivais,

shows e eventos. 

Atende muito bem o público jovem que gosta de peças

criativas, versáteis e despojadas.
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Ecobag
São muitos os modelos de ecobag que seguem um padrão

mais simples. Então, que tal se diferenciar e personalizar

uma bag estilosa, que faça seus clientes ficarem animados

em desfilarem com o modelo por aí?

A Ecobag Jeans Ecológica Personalizada é feita de Eco

Jeans, um tecido tecnológico que deixa o modelo ainda

mais atrativo para carregar em diversas ocasiões. 

Ideal para eventos, feiras e ações promocionais.
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Porta Cabos
Indispensável na mesa e mochila de quem gosta de uma

boa organização. O Organizador de Cabos Ecológico é

feito de Eco Jeans, um tecido tecnológico e sustentável

que garante um design despojado e versátil, além de

boa durabilidade.

Brinde útil para o dia a dia de alunos, professores,

funcionários e clientes.
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Sacola
Peça básica para diversas ocasiões, a Sacola Ecológica é

feita de Eco Jeans e conta com alça de mão em Gorgorão

que traz maior conforto e resistência. 

Um brinde estiloso e prático para clientes e prospects.
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Causa um impacto positivo
para o cliente

Agrega valor ao seu negócio

Transmite coerência nos
valores da empresa

Por que investir em
Brindes Ecológicos?



Comece a fazer a 
DIFERENÇA hoje

SEU CLIENTE MERECE.


