


Chega a cada um dos teus clientes através de 
campanhas memoráveis.

Apresentamos uma seleção de produtos da máxima 
qualidade que podes personalizar ao mais ínfimo 
detalhe.

Camaloon significa:

One person, one product.

Qualidade máxima.

Tecnologia de impressão avançada.

Produção própria na Europa.

Prazos de entrega à tua medida.

1. Crachás

2. Ímanes 

3. Espelhos
 
4. Canecas

5. Auto-
colantes

6. Bolsas

7. T-shirts

8. Sweatshirts

9. Capas

Contacta já o teu agente
sales@camaloon.com
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Mensagens com elevada visibilidade

Crachás

Chega a cada um 
dos teus clientes. 

Um pequeno 
detalhe que 
causa um grande 
impacto.



Todas as formas e 
tamanhos.

Acabamentos 
surpreendentes, 
incluindo dourado 
ou luminescente.



Ímanes
A tua mensagem será vista todos os dias

Em média, 
abrimos o 
frigorífico 6 vezes 
ao dia. 

Os melhores 
anúncios 
não estão 
exclusivamente na 
televisão.



Cria ímanes 
flexíveis que se 
adaptam a todos 
os volumes.

Qualidade 
fotográfica. 
Flexibilidade. 
Aderência. 
Toque acetinado.
Todas as formas 
e tamanhos 
perfeitamente 
adaptados às suas 
ideias.

Ímanes 
flexíveis

Ímanes tipo 
crachá. Grande 
variedade de 
formas, tamanhos 
e acabamentos de 
mate a dourado.

Ímanes 
rígidos

Adiciona valor às 
tuas campanhas 
com um produto 
personalizado 
que se revelará 
imprescindível 
para todos os teus 
clientes. 

Prático e original.

Ímanes 
rígidos com 
abre-cápsulas



Reflete a tua marca

Converte as tuas 
promoções em 
detalhes únicos 
para os teus 
clientes.

Com uma prática 
forma redonda, 
disponível em 
dois tamanhos 
e acabamentos 
mate, brilhante ou 
até dourado.

Espelhos



Ótimas lembranças

Muito mais do que 
promoções.

Converte a tua 
marca na caneca 
favorita do cliente.

Sempre ao lado 
dos teus clientes.

As nossas canecas 
são de cerâmica, 
brancas por fora e 
cheias de cor.

Canecas



Campanhas que viciam

Autocolantes

Cria promoções 
que colam! 

Os autocolantes 
personalizados 
colam-se 
a qualquer 
superfície lisa 
e resistem ao 
exterior, incluindo 
à chuva.



Qualquer forma 
é possível com o 
corte mais preciso.



Marca a diferença

Bolsas

Sai à rua com os 
teus clientes. 

Personaliza sacos 
de tecido urbanos, 
da máxima 
qualidade.

Os modelos 
tendência e as 
cores da estação 
para combinar 
com todas as tuas 
campanhas.



Gym
Põe em forma as 
tuas campanhas.

Organic
100% algodão 
orgânico. 
100% moderna.

Premium
Qualidade 
premium, cores 
refrescantes.

TNT Polimeric 
Bag
Resistência e 
durabilidade.



Em todos os nossos têxteis, utilizamos tecnologia de 
impressão avançada para grandes quantidades com a 
capacidade de personalização e precisão das tiragens 
curtas.

Impressionante

A tua marca, as tuas cores

Fiabilidade na reprodução das cores da tua 
empresa. 

Calibramos as tuas cores Pantone para um 
resultado perfeito.



Promoções que se usam

T-Shirtse

T-shirts com 
cortes modernos?

Sim, a Camaloon 
oferece todos os 
modelos e todas 
as possibilidades. 

Destaca-te 
com os cortes 
tendência e as 
cores da estação.



Premium
Veste todas as 
tuas campanhas.

Organic
100% algodão 
orgânico. 
100% estilo.



Atitude urbana

Sweatshirts

Se procuras 
algo diferente, 
atreve-te com 
as sweatshirts 
personalizadas. 

Com ou sem 
capuz, orgânicas 
ou premium. Cria 
as campanhas 
mais urbanas.





Tecnologia personalizada

Capas

Na Camaloon podes personalizar 
até dispositivos eletrónicos: iPhones, 
Samsungs e iPads. 
Capas 2D e 3D, para ideias que ligam.



Muito mais que 
produtos personalizados.

Contacta já o teu agente
sales@camaloon.com


