
Em c o m e m o r a ç ã o ao 
seu centenár io , a vinícola 
Salton homenageia os seus 
fundadores com uma edição 
especial. Safras realmente 

ex t raord inár ias foram escolhidas 
para desenvolver as seis edições das 
garrafas dos desbravadores, que são 
numeradas e, portanto, limitadas. 
A garrafa é diferenciada, com base 
mais larga e decantador no fundo, 
o que permite a entrega do vinho, 
sem impurezas. A cor do vidro é mais 
escura para proteger a bebida por mais 
tempo. A cápsula de alumínio é mais 
encorpada, cor de cobre, com detalhes 
em alto-relevo. 
0 corte especial do rótulo autoadesivo, 
que utiliza papel texturizado especial da 
Arcovent, lembra ondas. O hotstamping 
do ícone, no navio do desbravador, vem 
com o nome do pai dos fundadores da 
empresa, Antônio Domênico Salton, e 

foi produzido em conjunto com o relevo 
seco, conferindo um efeito nobre, na 
mesma cor cobre da cápsula. O rótulo 
também possui traços de verniz com o 
selo do desbravador e a marca d'água. 
Tudo foi delicadamente pensado para 
enaltecer o produto. 
A embalagem traz o brasão do desbra
vador em cobre, colado no pescoço, 
aumentando sua personalização. Para 
manter o controle dessa edição especial, 
cada garrafa é numerada por um 
sistema de codificação, identificando, 
ao final, as seis garrafas que compõem 
a coleção. 
A garrafa de vinho é apresentada 
em um estojo de papel cartão que 
confere excelente distinção e completa 
a exclusividade da obra. O estojo possui 
abertura frontal na horizontal. Para 
manter a embalagem fechada, dois 
elásticos protegem as garrafas, como 
verdadeiros tesouros. 
Além de homenagear seus fundadores, 
a vinícola presenteia de forma especial 

seus consumidores fiéis e, claro, com 
isso, aumenta t ambém o valor da 
marca. Afinal, poucas marcas alcançam 
100 anos de história. Esse é realmente 
um motivo para posicioná-la num 
patamar acima das demais. Segundo a 
Salton, o projeto se baseia no conceito 
'O Melhor da Vida é Passado de Geração 
para Geração, e tem como foco a 
qualidade final dos produtos. 
Uma embalagem especial pode contar 
a história da sua empresa. Todas as 
empresas têm algo para contar, seja 
uma curiosidade ou a realização de 
uma ação importante. Portanto, enviar 
uma mensagem através da embalagem 
pode ser um forte instrumento de 
c o m u n i c a ç ã o e uma ferramenta 
poderosa de marketing. Afinal, uma 
embalagem especial valoriza a sua 
marca. Sucesso! 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 54, set. 2012.




