
Avery Dennison apoia nova categoria do Prêmio Mundial Pentawards 
 
Como parte de seu compromisso com o desenvolvimento da excelência em design de 
embalagem, a Avery Dennison patrocinará novamente a categoria “Vinho, Champanhe e 
Bebidas Alcoólicas” do Pentawards em 2011 
 
Em 2010, os vencedores Bronze desta categoria foram os designers da empresa Yañez & Gioia, 
de Mendoza (Argentina), que desenvolveram um rótulo para vinhos finos e espumantes feito a 
partir de material da Avery Dennison. 
 
“Como líder no fornecimento de soluções em embalagem com materiais autoadesivos de alta 
qualidade, a Avery Dennison enxerga esta competição como o ambiente ideal para apoiar e 
encorajar a inovação e a criatividade no design de embalagem”, explica Isabela Monteiro, 
Diretora de Marketing Regional América do Sul. Segundo ela, o patrocínio do Pentawards 
também cria oportunidades para a Avery Dennison colaborar com designers, convertedores e 
usuários finais na criação de soluções práticas e inovadoras que atendam às demandas do 
consumidor final. 
 
Para celebrar a 5ª Edição do evento e dar um pontapé no início de 2011, a Avery Dennison e o 
Pentawards convidam os designers a participarem de uma nova categoria da competição, com 
inscrição gratuita. Esta categoria será focada apenas em materiais usados pelas agências para 
se auto promover. “Entendemos que os designs de embalagens usadas em auto promoção são 
os que têm os padrões mais altos de criatividade, já que os designers podem demonstrar 
livremente seu talento e não há pressão por parte do cliente. Assim, esta competição é a 
chance de mostrar para o mundo o que sua agência pode fazer, além de abrir novas 
oportunidades de negócios”, completa Monteiro. 
 
Os designers interessados em participar da competição gratuita devem apresentar algum 
design de embalagem de auto promoção, para bebidas, que tenha sido criado em qualquer 
lugar do mundo a partir de 2005. Pelo menos 20 peças devem ter sido produzidas. Os projetos 
vencedores nos quatro primeiros lugares serão automaticamente incluídos na competição 
tradicional. As inscrições devem ser feitas por e-mail e a data limite é 28 de Fevereiro; não há 
limite para o número de inscrições. Os formulários podem ser baixados no site 
http://www.pentaward.com/newsletters/self-promotion-free-entry.aspx. O vencedor na 
categoria Ouro será anunciado na cerimônia do Pentawards, em Nova Iorque, em Setembro de 
2011 e a Avery Dennison o premiará com a impressão gratuita de uma próxima edição de 
rótulo para auto promoção. 
 
Sobre a Avery Dennison 
 
Fundada em 1935 nos Estados Unidos, a Avery Dennison é líder global em tecnologia e 
soluções inovadoras em materiais autoadesivos para produtos de consumo e rotulagem. 
Sediada em Pasadena, Califórnia, a empresa registrou vendas de US$ 6 bilhões em 2009. A 
marca Fasson de papeis revestidos, filmes e folhas de alumínio, autoadesivos e não adesivos, 
é amplamente utilizada em identidade de marca, sistemas de código de barras, identificação 
de produtos e outras aplicações por convertedores de rótulos, designers de embalagem e 
fabricantes de bens de consumo. 
 
A empresa está no Brasil há 40 anos e é reconhecida pela marca Fasson de materiais 
autoadesivos. A Avery Dennison mantém uma planta e um centro de distribuição em Vinhedo, 
interior de São Paulo, e outro centro de distribuição em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.  
 
(Fonte: AVERY DENNISON) 
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