Tutorial
de Pedidos e Personalização

Cores
Copo Eco®
_disponíveis
para serigrafia

OPACO

Material opaco, ou seja, não permite a passagem da luz e consequentemente impede a visualização de
líquido dentro do Copo Eco®.

TRANSLÚCIDO

Material translúcido, que deixa
passar a luz e permite enxergar o
interior do produto. Possibilita a
visualização do líquido dentro do
Copo Eco®.

NEON

Material translúcido e com cores
vivas, que brilham quando expostas à luz negra.

BRANCO TRANSLÚCIDO

Nossa versão standard do Copo
Eco® translúcido, ou seja, o natural
fosco não possui pigmento de
cores em sua composição, ele é
transparente, fosco e sem cor.

Branco Translúcido

Porta Copo com cordão
Personalizado
_deixa suas mãos livres
todos os tamanhos de copos e com gancho para prender.
Cordão de poliéster acetinado com argola, costurado e impressão digital
em 2 faces.
Dimensão do cordão dobrado: 42,5 X 1,5cm.
Dimensão do porta-copo: 10 X 1,5cm.
Cores disponíveis do Cordão: a impressão digital personalizada permite
apenas criar respeitando as medidas disponíveis em nosso gabarito.

Porta Copo
Personalizado

Porta-Copo preto:
Impressão em
serigrafia branca

_para prender na bolsa, mochila, etc
Porta-Copo em silicone com impressão
tamanhos de copos e com gancho.
Dimensão: 10 X 1,5cm.

Porta-Copo branco com impressão em
serigrafia nas cores preto, verde, azul
e vermelho conforme pantones:
Preto

361C

299C

178C

ELABORANDO
A ARTE
- A Meu Copo Eco valoriza as inspirações e a identidade visual de cada
cliente. Por isso, não criamos artes
exclusivas.
- A arte a ser estampada no Copo
Eco® deve ser elaborada usando

SERIGRAFIA
- Arte para personalização com até 4 cores
chapadas
- Enviar arte dentro do gabarito de SERIGRAFIA,
equivalente ao tamanho do copo (200ml, 300ml,
400ml ou 550ml
- A arte precisa estar vetorizada e com fontes de
textos em curvas
- Formatos do arquivo para envio: .AI, .EPS, .CDR
ou .PDF.

4 cores
Preto

7473 c

101 C

233 c

3 cores
803 C
Preto

2 cores
012 C
Branco

corretas para o processo de produ1 cor
Branco

- Arte criada? Envie o arquivo da arte
login/cadastro, clicando no botão
ções, adicione observações e clique
em Finalizar.
- Seu pedido de orçamento e sua arte
serão analisados por nossa equipe de
modelo virtual para a sua aprovação.

IMPRESSÃO DIGITAL
- Arte para personalização sem limite de cores,
permitindo efeitos como o degradê
- Enviar arte dentro do gabarito de IMPRESSÃO
DIGITAL, equivalente ao tamanho do copo (200ml,
300ml, 400ml ou 550ml)
- Logos e textos precisam ser vetorizados e com
fontes em curvas
- Formatos do arquivo para envio: PDF, Illustrator,
Photoshop ou Corel

Branco

Gabarito - Serigrafia
Copo Eco® 400ml

Gabarito - Digital
Copo Eco® 400ml

Instruções para criação de arte
- Utilize imagens de 300dpi de resolução para garantir melhor qualidade de decoração.
- Não coloque informações importantes perto da borda do gabarito para evitar problemas de corte.
- A estampa percorre todo o corpo do Copo Eco, deixando apenas alguns milímetros na borda
ao redor da boca do copo e verticalmente, onde as extremidades da label se encontram.
- A label (rotulagem) será transparente, permitindo visualizar a cor da bebida no interior do copo.
- Colocar em cinza as partes que deverão ficar transparente.
- Desenvolva sua arte em CMYK - cores em RBG serão automaticamente convertidas em CMYK.
- Para as artes em vetor: converta todas as fontes em curvas.
- A volumetria pode percorrer em qualquer lugar na área de impressão.

PONTO
OPOSTO

101,75 mm

PONTO
OPOSTO

PONTO OPOSTO

103,0 mm

PONTO OPOSTO

200ml

350ml
150ml

100ml

300ml

250ml

200ml

150ml

Elementos opcionais:
- Medidas volumétricas
- Logo da Meu Copo Eco
Se a arte não for enviada no gabarito:
Serão adicionadas a Logo da Meu Copo Eco
e medidas
Pontos Opostos
Podem ser deslocados de acordo com sua arte
Documento de Aprovação de Arte:
Será enviada para você conferir se a arte
final está correta. Não esqueça de verificar
se os textos e números presentes na arte
estão corretos.

SANGRIA - 208,5mm X 143,25mm - Indica até onde sua arte deve se estender.
Preencha toda área para que, quando a label for cortada, não tenha filtetes brancos indesejados na decoração.
FORMATO FINAL - 203,5 mm X 138,25 mm - Indica o corte da label.
Não deixe informações importantes sobre/para fora desta linha, pois serão cortadas.
MARGEM DE SEGURANÇA - 199,5mm x 134,25mm - Indica a delimitação da área considerada segura.
Coloque todas as informações importantes dentro desta área.
FAIXA TRANSPARENTE - Indica o que será transparente na arte.
Coloque todas as informações que ficarão transparente na label e será o fundo do copo.

Documento de Aprovação de Arte
A Meu Copo Eco
desenvolve este
documento apenas
quando sua arte está
vetorizada e adequada
para produção.
LADO 01

LADO 02

PEDIDO: 1664 / 01
Genérico Folhas
MODELO:
Copo - 400ml
COR:
Verde Neon
CORES DE IMPRESSÃO:

Preto

Modelo virtual que ilustra
como a arte preencherá a
área de impressão do copo.

Matriz: Servidão Waldomiro Torquato Vigânico, 305
Filial:
Filial:

ATENDIMENTO PARA
TODO BRASIL: (48) 3232 0845

