
Galatea e Eastman Embrace™ LV copoliéster 
oferecem uma embalagem de alta qualidade,  
diferenciada e sustentável 

Garrafa completamente intacta

A vodca Good ol 'Sailor é a primeira vodca sueca feita de 
cevada sueca orgânica em garrafas PET. O mais complexo 
no projeto foi a aplicação de uma película retrátil em uma 
garrafa PET. Apenas a Embrace LV era capaz de ser aplicada 
à garrafa por meio de aquecimento a temperaturas baixas, 
garantindo uma garrafa completamente intacta. 

Para obter mais informações da Eastman Embrace™ LV 
copoliéster, acesse: www.eastman.com/embrace.

A saborosa e superior vodca Good ol’ Sailor da exportadora 
de cerveja e bebidas alcoólicas sueca Galatea, é conhecida 
por sua embalagem inovadora e seu estilo. Ao planejar  
o lançamento de sua primeira vodca, a empresa focou  
na diferenciação dentro e fora da garrafa, mantendo  
custos razoáveis.

Para concretizar estes objetivos, a Galatea contou com a  
CCL Label Decorative Sleeves para projetar uma experiência 
de consumo ideal com um atraente efeito "tatuagem". A CCL 
selecionou a Eastman Embrace™ LV, uma resina copoliéster 
para películas retráteis, que pode ser produzida com a força de 
contração mínima, mantendo um alto nível de encolhimento 
do produto. Além disso, a película permite o uso de imagens 
em 360 graus, capacidade de processamento e alta capacidade 
de impressão para uma embalagem de destaque.

Diferenciação na prateleira sem esforço

Para realizar o projeto original, a Galatea trabalhou com 
Aniela, uma tatuadora sueca famosa que projetou uma obra 
de arte na forma de tatuagem com um tema marinheiro com 
sereias, rosas, e crânios. Um grande navio na frente da garrafa 
inspira histórias e lendas de piratas, oferecendo à vodca uma 
diferenciação na prateleira, aparentemente sem esforço.

Depois de testar várias películas retráteis para impressão 
e processamento de benefícios, a película retrátil feito de 
Embrace LV foi selecionado como a combinação perfeita 
para representar a visão da Galatea de embalagem exclusiva.

"As cores são vivas, o design é de 360 graus e a transparência 
do material e a clareza dão a sensação de pintura no frasco  
e não em uma película adicional", disse Peter Edin, gerente  
de marca da Galatea. 

A Eastman Embrace™ LV copoliéster é a combinação 
perfeita para a visão da Galatea para a embalagem 
exclusiva da vodca Good ol’ Sailor. 
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Fichas de segurança de dados fornecem as precauções 

de segurança que devem ser observadas ao manipular e 

armazenar nossos produtos e estão disponíveis on-line ou 

por solicitação. Você deve obter e analisar as informações 

disponíveis de segurança do material antes de manusear 

nossos produtos. Se quaisquer dos materiais mencionados 

não pertencerem aos nossos produtos, higiene industrial 

apropriada e outras precauções de segurança recomendadas 

pelos seus fabricantes devem ser observadas.

Nem Eastman Chemical Company e suas afiliadas de 

comercialização devem ser responsáveis pela utilização desta 

informação ou de qualquer produto, método ou aparelho 

mencionado e você deve fazer o seu próprio julgamento sobre 

a sua adequação e abrangência para o seu próprio uso, para a 

proteção do meio ambiente e para a saúde e segurança dos seus 

funcionários e compradores de seus produtos. NENHUMA 

GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE 

QUALQUER PRODUTO E NADA AQUI RENUNCIA A QUAISQUER 

CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR.
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