RODADA DE NEGÓCIOS – Embalagens para o segmento de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos – HPPC
Data: 11/04/19
Público alvo: Industrias do Rio de Janeiro
Empresas âncoras: Hidran, Pierre Fabre e Granado | Phebo
LISTA DE DEMANDAS
Abaixo apresentamos uma síntese das demandas apresentadas pelas três empresas
âncoras.
1 - Embalagens primárias
 Bisnaga laminadas
 Bisnagas de alumínio
 Bisnagas PBL
 Bisnagas plástica com tampa flip top
 Bisnagas plástica para creme
 Bisnagas plasticas - composição de alta e baixa densidade de polietileno
 Bisnagas rotuladas
 Blister
 Cartucho de papel cartão – gramatura 275 – 350 g/m3
 Embalagens multicamadas (Papel + papelão)
 Envelope de segurança
 Estrutura de aluminimo para sachet PET/Aluminio/PE
 Flow pack – material BOPP
 Frasco – material PET
 Frasco com aerosol
 Frasco para batom
 Frasco para perfume em PVC
 Frasco para perfume em vidro
 Frasco pump
 Frasco PVC
 Frasco saboneteira
 Frascos em plástico para laboratório
 Frascos em plástico para shampoo e condicionador
 Frascos em vidro 30 ml, 50 ml e 100 ml
 Frascos para sabonete liquido
 Galões linha farmacêutica
 Potes plásticos diversos
 Latas, estojos
 Sachês em alumínio
 Sacos para refil (fechamento a vácuo)
 Tampa lacre
 Tampa plástica
 Tampas – material PP
 Válvula pump
 Válvula spray

EMBALAGENS SECUNDÁRIAS
















Caixas de papelão para cremes
Caixas de papelão para desodorantes
Caixas de papelão para loções
Caixas de papelão para perfumes
Caixas de papelão para sabonetes
Caixas de papelão para shampoo e condicionador
Etiquetas de código de barras
Etiquetas personalizadas
Filmes stretch manual e máquina Ribbons
Fitas adesivas colorida
Fitas adesivas com impressão
Fitas adesivas transparente
Gráficos (Serviço e insumos)
Luvas descaráveis
Rótulos

EMBALAGENS TERCIÁRIAS
 Caixa de embarque - caixa de papelação
 Caixas diversas em plástico e papelão com ou sem separadores
 Contentor plástico
 Cinta lacre
 Isopor em flocos
 Pallet madeira
 Pallet plástico
 Papelão ondulado
 Plastico bolha
 Rack pallet aramado
 Saco de lixo
 Sacolas plásticos estampados
 Sacolas plásticos transparentes
 Sacos plásticos

