
Embalagem especial para lançamento do papel higiênico Neve folha tripla 
 
A Companhia inova na categoria com um produto Premium. Neve Supreme surpreende o 
consumidor com muito mais conforto e maciez. 

 

 
 
A Kimberly-Clark Brasil, líder no mercado de folha dupla, lança o Neve Supreme de folha tripla, 
que está sendo comercializado em todo o País. A tecnologia exclusiva de folha tripla garante 
melhor performance e a sensação aveludada, atributo muito valorizado pelos consumidores de 
Neve. 
 
“Neve, exercendo seu papel de liderança, traz mais uma novidade à categoria que agrega mais 
segurança, conforto e suavidade para os consumidores”, afirma Priya Patel, diretora de Family 
Care na Kimberly-Clark. “É sempre muito estimulante inovar em um setor tão desafiador, e os 
consumidores vão reconhecer a superioridade do papel de folha tripla”, finaliza. 
 
Neve Supreme ganhou embalagem especial, com design arrojado que o destaca na gôndola. 
Preto e dourado são as cores que predominam nos pacotes, que podem ser encontrados em 
pacotes de quatro, oito e doze rolos de 20 metros. A versão de doze rolos possui alça, 
dispensando o uso de sacolas plásticas. A comunicação visual está alinhada com seu conceito 
Premium, valorizando os atributos de maciez, segurança e absorção, além da novidade: três 
camadas. 
 
Para o lançamento nacional, a marca elegeu Reynaldo Gianecchini, um dos galãs mais 
renomados da atualidade, como o Alfredo, o mordomo, famoso personagem da marca, para 
reforçar o conceito Premium de Neve. A campanha publicitária de Neve Supreme está em 
divulgação por todo o País, com anúncios em revistas, tevê e também na internet. 
 
Embalagens: 4, 8 ou 12 rolos de 20 metros 
 
Sobre a Kimberly-Clark 
 
A Kimberly-Clark é uma multinacional norte-americana presente no Brasil desde 1996 e 
apresenta uma linha completa de produtos de higiene pessoal e doméstica, com marcas fortes 
e de reconhecida qualidade no mercado: papel higiênico Neve® e Scott®; Scott Limpamax® e 
Scott Duramax®; guardanapos Scott® e Grand Hotel®; papel toalha Scott®; lenços de papel 
Kleenex®; fraldas descartáveis Turma da Mônica©, Huggies®, Pull Ups® e Little Swimmers®; 
lenços umedecidos Huggies®, Baby Wipes® e Turma da Mônica©; linha banho e pós-banho 
Turma da Mônica©; produtos para incontinência urinária Plenitud®; absorventes Intimus Gel® 



e Intimus® Interno; protetores Intimus Days®, lenços umedecidos e sabonete íntimo 
Intimus®. A Kimberly-Clark atua, ainda, no segmento institucional, atendendo ao comércio, à 
indústria, a restaurantes e a hotéis, por meio de sua divisão Profissional. Além disso, a 
companhia possui uma divisão de Saúde, com uma linha completa de produtos médico-
hospitalares para o uso onde haja risco de contaminação. http://www.kimberly-clark.com.br  
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