
1. Fique atento à estas orientações importantes:

Delete a camada de instruções antes de 
salvar o arquivo.

Utilize imagens de 300dpi de resolução
para garantir melhor qualidade de de-
coração.

A estampa percorre todo o copo, dei-
xando apenas alguns milímetros na 
borda. 

Não altere o tamanho ou a orientação 
da Prancheta (Artboard).

Todo copo terá um codigo de barras.

Os textos deverão ser convertidos em 
curvas.

As artes devem ser desenvolvidas em
CMYK.

A volumetria será transparente e fixa 
do lado esquerdo.

Não coloque informações importantes
perto da borda do gabarito para evitar 
probelmas de corte.

Insira sua arte na camada SUA ARTE 
AQUI.

2. Leia a legenda e ajuste sua arte conforme indicado:

Área de segurança

Área total do copo

Todas as informações importantes, que não podem 
ser cortadas, deverão ficar dentro desta área.
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3. Arte no Copo Eco

Abra o gabarito e indentifique 
as camadas Insira sua arte na camada SUA ARTE AQUI Seu copo finalizado 

ficará assim!

Dúvidas ou sugestões?
Fale com a gente :) 



4. Erros comuns

Arquivo com informações nas bordas
da àrea de segurança. A arte sofre cortes 
próximos às bordas durante a impressão 

e informações importantes podem 
ser perdidas. 

Arquivo com fontes vinculadas.
Transforme todas os textos em curvas,

afim de evitar alterações de fonte. 

Arquivo com imagens de 
baixa qualidade. Utilize arquivos 

com qualidade de 300 dpi.

Meu Copo EcoLOGO

5. Finalização do arquivo
Siga as orientações a seguir para fechar o seu arquivo

Certifique-se que todos os textos estejam em curvas 
e igual ou maior que 7 pontos (2,5mm). Incorpore todas as imgens.

Delete a camada de instruções antes de salvar. Salve seu arquivo em PDF.

6. Resumo

a. Abra sua arte b. Insira sua arte na camada 
SUA ARTE AQUI

c. Ajeite sua arte na área de segurança

d. Delete a camada de 
instruções e. Salve o arquivo em PDF

Dúvidas ou sugestões?
Fale com a gente :) 

Tutorial compatível com Adobe Illustrator 
Para personalização sem limites de cores


