
Ruborizando desde o primeiro gole
Malibu® escolhe a Eastman Embrace™ copoliéster  
para o lançamento de sua nova bebida o Malibu Red.

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

A Malibu® é uma bebida alcoólica conhecida e reconhecida por 
sua distinguível garrafa de rótulo branco; mas, para a sua nova 
extensão da linha, a empresa decidiu mudar um pouco o design. 
Para aumentar o apelo na prateleira e interesse do consumidor, 
a marca Malibu procurou a Eastman Embrace™ copoliéster para 
criar rótulos exclusivos para a sua mais nova linha de extensão, 
a Malibu Red, uma bebida à base de rum e tequila. 

Um design ousado e vermelho 
Pernod Ricard, fabricante da bebida Malibu com sede na  
França queria manter uma imagem de marca consistente com 
seus outros produtos e, ao mesmo tempo, desenvolver um 
visual e uma sensação exclusivos para chamar a atenção dos 
consumidores nas prateleiras. A Embrace copoliéster oferece 
nitidez superior e alto brilho para mostrar imagens atraentes. 
Isso ajuda a diferenciar os produtos através da promoção da 
imagem de marca, do aumento de vendas, atraindo a atenção 
do consumidor e incentivando a fidelidade à marca. 

A tenacidade, clareza e capacidade de impressão da Eastman 
Embrace foi a combinação perfeita para os rótulos de visual  
e sensação de alta qualidade. Para atingir a imagem de espelho 
de visual prata metálico e vermelho, a imagem foi impressa  
de forma reversa no rótulo claro como de água para destacar 
as cores fortes e melhorar gráficos. A Embrace permite a 
impressão na superfície com a tecnologia existente e sem 
pré-tratamento especial. 

Um olhar ousado para uma marca ousada
A Embrace copoliéster tem mais do que 75% de encolhimento 
final, tornando possível o encolhimento ao redor do gargalo.  
Além disso, com o seu potencial máximo de encolhimento  
e capacidade para abranger formas originais e recipientes  
com perfil, os proprietários da marca podem, potencialmente,  
eliminar a embalagem secundária ao usar esta resina excepcional. 

"A memória de retração da Eastman Embrace copoliéster  
é ideal para a garrafa, que tem uma longa base e um gargalo 
curto e estreito", disse Alan Wolk, vice-presidente de inovação  
e suporte técnico da Gilbreth, uma subsidiária da Corporação 
Cenveo e um fabricante de rótulos retráteis que imprime 
rótulos de garrafas da Malibu Red. "As características de 
impressão da Embrace combinam perfeitamente com a garrafa". 

O resultado desta colaboração entre a Eastman, Malibu  
e Gilbreth é um produto com um rótulo vibrante e de alta 
qualidade que oferece uma presença de prateleira distinta  
e se diferencia dos produtos concorrentes. 

Com capacidades de impressão incríveis  
e diferenciação de prateleira excepcional, 
a Eastman Embrace™ copoliéster foi  
a escolha óbvia para a Malibu Red.
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Embora as informações e recomendações aqui contidas sejam apresentadas 

de boa-fé, a Eastman Chemical Company não faz representações ou garantias 

quanto à sua veracidade ou precisão. 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. Nada aqui contido deve ser 

interpretado como uma recomendação para usar qualquer produto, processo, 

equipamentos, ou formulação em conflito com qualquer patente, e não 

fazemos representações ou garantias, expressas ou implícitas, que o seu uso 

não infrinja qualquer patente. NENHUMA REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, 

EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 

DETERMINADO FIM, OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA, SÃO 

APRESENTADAS AQUI COM RESPEITO À INFORMAÇÃO OU AO PRODUTO 

A QUE A INFORMAÇÃO SE REFERE E NADA AQUI RENUNCIA A 

QUAISQUER CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR.

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.
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