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MultiCycle™ - vamos mudar o jogo
Avery Dennison MultiCycle™- uma solução de rótulo permanente para o mercado de garrafas retornáveis

“MultiCycle™ pode
mudar para sempre
o que você pensa
sobre rotulagem”
À medida que os consumidores se tornam mais
preocupados com o impacto das embalagens no
meio ambiente, exigem soluções mais sustentáveis.
Ao mesmo tempo, o seu produto precisa de uma
embalagem que gere uma maior diferenciação de marca
e um maior impacto na gôndola a um preço competitivo
com outras tecnologias de decoração.

MultiCycle™ - vamos mudar o jogo
Como fornecer aquilo que o mercado deseja e, ao
mesmo tempo, manter ou melhorar sua eficiência
operacional e o resultado financeiro? Até hoje, tem sido
um desafio encontrar uma solução permanente para
rotular garrafas retornáveis que tivesse também um
apelo visual de qualidade superior. Inovadora, a
Avery Dennison, empresa líder no setor, desenvolveu
uma solução deste tipo.
Acreditamos que, no futuro, a sociedade deixará
de aceitar o desperdício de materiais gerados ao
rotular-se várias vezes uma garrafa retornável, por isto
desenvolvemos MultiCycle™. É uma solução única que
consiste em um rótulo de filme permanente indicado
para bebidas envasadas em garrafas de vidro, que
oferece resistência por mais de 30 ciclos de lavagem*
e ainda superior qualidade de decoração.

*A Avery Dennison verificou que esta tecnologia sobrevive a mais de 30 ciclos
de lavagem em um ambiente controlado, bem como num ambiente de mercado.
Devido ao fato de um recipiente estar sujeito a muitas influências externas durante
a sua vida útil, a Avery Dennison não pode garantir o número efetivo de ciclos.

O que é a tecnologia
MultiCycle™?
Sendo a primeira no setor, a Avery Dennison
desenvolveu uma nova solução, pendente de
patente, que é resistente às condições às quais uma
embalagem retornável está sujeita durante a sua vida útil.
MultiCycle™ suporta até mesmo os banhos cáusticos
a elevadas temperaturas utilizados durante o processo
de lavagem das garrafas. MultiCycle™ combina a
durabilidade da impressão direta (ACL – Applied Ceramic
Labeling) com um excelente visual, flexibilidade de
design e o desempenho que você espera da tecnologia
autoadesiva. Tudo isto a um custo total aplicado mais
baixo que o papel com cola (lambe-lambe).

Sejamos excelentes
Nos últimos anos, os gerentes de marcas de cerveja e
bebidas tornaram-se cada vez mais conscientes dos
benefícios da rotulagem autoadesiva, que incluem alta
flexibilidade de decoração, visual mais sofisticado e maior
impacto na gôndola. Seja em pequenas quantidades para
um empório, ou seja atuando em mercados de grande
volume, os rótulos autoadesivos oferecem a você a opção
de incorporar funcionalidades e designs mais criativos,
como formatos mais arrojados, impressão em hot stamping
prata ou ouro, tintas metálicas especiais e holográficas.
Você pode estar preocupado com o custo destas
funcionalidades. Com MultiCycle™ os seus designers
terão ainda mais liberdade para criar rótulos
deslumbrantes e chamativos aos olhos do cliente.
Considerando que o custo do rótulo é diluído ao longo
da vida útil do produto, o custo unitário é muito inferior
com os rótulos MultiCycle™.
MultiCycle™ também aceita as novas tecnologias da
impressão direta, com uma flexibilidade muito maior de
opções de cores e sem a necessidade de utilizar metais
pesados na tinta.

Sejamos econômicos
MultiCycle™ é uma opção econômica para os gerentes
de marcas que utilizam garrafas retornáveis por
diversos motivos:
Um rótulo dura toda a vida útil da garrafa,
consequentemente gera menos resíduos para
reciclagem ou aterro.
• Torna-se possível a terceirização da rotulagem,
não exigindo investimentos na linha.
• Não é necessário um investimento de capital extra.
•

Tudo isto a um Custo Total Aplicado inferior aos rótulos
de papel com cola ou laváveis! A Avery Dennison possui
um modelo de Custo Total Aplicado disponível para
lhe dar uma ideia dos benefícios financeiros que uma
mudança para MultiCycle™ poderá trazer à sua empresa.

Sejamos o que quisermos!
MultiCycle™ é:
• Sustentável
• Resistente
• Econômico
E, no futuro, quem sabe quais as novas opções
de marketing e comunicação que MultiCycle™
poderá abrir para você? Uma possibilidade é a
implementação da nova tecnologia NFC (Near
Field Communication – Comunicação à curta
distância). Isto seria uma oportunidade para fornecer
informações detalhadas sobre o seu produto e
introduzir outros produtos do seu portfólio, bem
como receber sugestões diretamente do cliente.
Que ferramenta de marketing valiosa e eficaz seria!

Antes

Depois

Com MultiCycle™
vamos mudar
o jogo!

Acreditamos que, no futuro, a sociedade deixará de aceitar o desperdício
de materiais gerados ao rotular-se várias vezes uma garrafa retornável

Sejamos sustentáveis
Nossos estudos de mercado indicaram que os
consumidores mais jovens e os menos fiéis à marca
tendem a mudar para um produto mais ecológico
devido à sua preocupação com o planeta. Como os
rótulos MultiCycle™ duram por toda a vida útil da garrafa,
oferecem benefícios ambientais significativos:
• Redução permanente de substratos e outros resíduos
• Redução permanente do uso de tinta
• Redução permanente no transporte de materiais
• Redução permanente do consumo de energia
Do ponto de vista da sustentabilidade, MultiCycle™
ultrapassa significativamente o desempenho dos rótulos
de papel com cola e dos rótulos autoadesivos laváveis,
dado que ambas tecnologias requerem um novo
rótulo cada vez que uma garrafa é vendida. Os rótulos
MultiCycle™ podem durar cerca de 30 ciclos de vendas
da mesma garrafa.

Quer mudar o jogo?
Contate o seu executivo de contas da Avery Dennison ou envie um e-mail para beverage@averydennison.com
Poderemos também mostrar-lhe um protótipo do inovador rótulo MultiCycle™ na sua própria garrafa!
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