


Quem somos?

A 4Unik é uma empresa especializada em Personalização de Brindes Corporativos e 
Marketing Promocional. Atuando há mais de 10 anos no mercado como referência no 
seguimento, ajudamos a Fortalecer o Branding de nossos clientes, através de 
produtos qualificados que promovem o Marketing de Fidelização de forma mais 
assertiva e espontânea.

Algumas empresas que já viveram a experiência 4Unik

Missão

Ser um facilitador para     
empresas que buscam       
aumentar seus lucros, 
engajar suas equipes e 
fidelizar seus Clientes 

atraves de brindes   
corporativos 

Visão

Elevar o conceito do   
Brinde corporativo  

como uma ferramenta      
indispensável e eficaz 

para as campanhas 
de marketing das            

empresas

Valores

Preservar, respeitar, 
inspirar e desenvolver 
o maior bem que uma 
organização pode ter: 

PESSOAS.
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LINHA DE CADERNETAS POSHLINE

CADERNETA OU BLOCO PERSONALIZADO COM CAPA DURA.
É o brinde ideal para seu evento. A Poshline – Caderneta de anotações tipo Italiana (Moleskine) pode 
ser em capa dura ou capa flexível com impressão digital colorida tanto na capa quanto na contracapa, as 
cores do elástico e fitilho são escolhidas pelo cliente. O miolo pode ser liso ou pautado em papel na cor 
marfim 80g (80 folhas, 160 páginas).

OPÇÕES DE CAPA

TRIPLEX

KRAFT

HOT STAMPING

BAIXO RELEVO

100% Personalizável
Os POSHLINES são as queridinhas Cadernetas de 
Anotações 100% Personalizadas da 4Unik! 
Um brinde prático e ao mesmo tempo elegante e 
atemporal, com  o melhor acabamento gráfico que 
só a 4Unik tem.



4

Agendas Personalizadas

Agendas executivas em diversos formatos com capa 
dura ou fléxivel, com Impressão Digital Colorida, miolo 
Padrão de Agenda Diária com 352 páginas impressas 
em 2x2 cores e Encadernação em Wire-o ou Brochura

Planners Personalizados

Planners em diversos formatos com capa dura ou 
fléxivel, com Impressão Digital Colorida, miolo Padrão 
de Planer Anual com páginas impressas em 1x1 cor e 
Encadernação em Wire-o, Brochura ou Costura

LINHA DE CADERNOS

LINHA DE AGENDAS E PLANNERS

OS CADERNOS DA 4UNIK PODEM SER TOTALMENTE PERSONALIZADOS

Nossos cadernos personalizados podem ser feitos nos tamanhos 14x20 cm, 15x21 cm, 18x25 cm. Eles 
também podem ser confeccionados com Capa Dura em papel couchê com impressão digital colorida, 
Kraft, Percalux com a gravação em Baixo relevo, Hot Stamping (consulte para ver a disponibilidade de 
cores) ou Dependendo da sua logo podemos fazer também a Capa com Faca especial. Miolo totalmente 
personalizado em 1x1 cor ou 4x4 cores. Com sua encadernação em Wire-o também podendo escolher a 
cor do wire-o
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BLOCO BLOCADO

Bloco de anotações nos formatos  
10x15 cm ou 14x20 cm, sendo 
suas páginas em Papel Offset 
75g - 100 folhas, impressas em 
1x0 cor ou 4x0, folhas detacaveis.

CAIXAS PERSONALIZADAS

As caixas personalizadas são uma ótima escolha para adequação de seus kits próprios. Deixando sua 
marca em evidência. Nos modelos: Rígida, Triplex, Papelão, Tampa e fundo, Envelope com imã de fecha-
mento. Podendo ser totalmente personalizado com os seus tipos de gravação.

CUBO PARA RASCUNHO

Seu tamanho em 8,3 x 8 x 8,3 
cm, com suas folhas em branco 
(670 Folhas de rascunho), sem 
impressão. Cores da Caixinha 4x0 
cores

BLOCO WIRE-O

Capa dura com Impressção Digial 
Colorida na Capa e Contra-Capa 
com miolo em Papel Offset 75g - 
100 folhas, impressas em 1x1 cor 
e acabamento em Wire-o.

LINHA DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES

CAIXAS PERSONALIZADAS
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Reconheça os colaboradores da sua empresa com um lindo Kit Personalizado e torne-os promotores da 
sua marca. Veja nossas sugestões e escolha a opção que mais destaca sua logo, ou monte se próprio kit 
com os itens que melhor se encaixam na sua ação.

Nós da 4Unik, sabendo da improtância do endomarketing nas empresas oferecemos diversas opções de 
kits para colaboradores como “Kits Onboarding”, “Kit Boas Vindas” e “Kit Integração”.

Kit Start (Cod: 0005-10)

Kit Pratico (Cod: 0005-9) Kit 4U#TOP4 (Cod: 4u#TOP4)

Kit Onboarding (cod: 0005-11)

KIT’S CORPORATIVOS PERSONALIZADOS
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Escolha para o seu Kit os produtos que mais combinam com a identidade e campanha de marketing da 
sua empresa! Todos os ítens podem ser personalizados com diferentes opções de cores e gravações.

Se a sua empresa também participas de ações externas, os Kits com SACOLAS são ideias e essenciais 
para divulgação da sua marca em feiras e eventos corporativos.

Kit Jovem (Cod: 0005-2) Kit 4U#TOP2 (Cod: 4U#TOP2)

Kit 4U#TOP1 (cod: 4U#TOP1)Kit Clássico (cod: 0005-1)

KIT’S CORPORATIVOS PERSONALIZADOS
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O Press Kit possui 3 itens: 
1 Caixa rígida desenvolvida em Papelão Tamanho: 18 x 
22cm 
1 Caderneta PoshLine Tipo Italiana Tamanho: 12 x 18 cm 
1 Lápis Personalizado com borracha Tamanho: ø0,7 x 19 
cm

Press platinum um kit completo para o desenvolvimento 
da identidade da sua empresa, personalize do seu jeito.

Press Crecimento é uma ótima escolha para o presentear 
o crescimento do seu colaborador.

Press Kit (cod: Press.1)Kit Caixa Tampa e Fundo + Poshline  
e Caneta (cod: 0001-5) 

Kit Press Crescimento (cod: 0005-7)Kit Press Platinum (cod: Platinum)

KIT’S CORPORATIVOS PERSONALIZADOS

KIT’S PARA ENVIO PELOS CORREIOS

Este Kit possui 2 itens: 
1 Caixa tampa e fundo desenvolvida em papel triplex 
300g com impressão digital colorida;
1 Caderneta Personalizada com impressão digital colorida 
e miolo com 80 folhas em papel cor marfim.
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Kit Mae Descolada
(cod: 0005.20)

Kit Páscoa Suflair
(cod: 0005.20)

Kit Pai Aventureiro
(cod: PAI.AV)

Para você que não perde uma boa oportunidade para desenvolver criativas ações de marketing, nós 
temos diversas sugestões de brindes também para datas comemorativas do ano. (Confira mais opções 
em nosso site).

Upack - Caderneta, Lápis e Caneta
Este Kit Personalizado contem 4 itens:
1 Box  Personalizado Tamanho 25x25x3cm
1 POSHLINE FORMATO: 12X18CM
1 Lapis Personalizado com borracha
1 Caneta Plastica Personalizada

Upack - Caderno, Caneta, chavero e Pen drive

Este Kit Personalizado contem 5 itens:
1 Box Tamanho 25x25x3cm todo preto
1 Caderno executivo formato: 14x20 cm
1 Caneta Plastica
1 Pen Drive Giratório Metálico Capacidade: 4GB

KIT’S DIFERENCIADOS DA 4UNIK

KIT’S DIFERENCIADOS DA 4UNIK
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MOUSE PAD

Formato: Retangular, ergonomico e circular 
Base em espuma antiderrapante com 3mm de         
espessura. Impressão cromia em alta definição 
em papel supremo 250g. Suerfície em vinil (PVC)              
Antirreflexo (Ideal para mouse óptico).

CANETAS PERSONALIZADAS

Canetas são muito utilizadas em ações distribuídas 
entre clientes parceiros, eventos e ações pontuais. 

PASTA EXECUTIVA

Temos opções de canetas plásticas, metalicas, com 
suporte, touch, de clique, de girar, etc.. 

KIT ESTOJO 
 
Kit estojo é ótimo para os colaboradores, com 
itens habituais do dia a dia, além de um ótimo 
custo benefício.

BRINDES PARA ESCRITÓRIO
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MOCHILA, SACOLAS E BOLSAS

MOCHILAS PERSONALIZADAS

Mochilas Personalizadas com diversos tamanhos 
e formatos, com espaço para notebook, além de 
poder atingir qualquer público 

MOCHILAS SACOS PERSONALIZADAS

Mochilas sacos são muito utilizadas por              
públicos variados, podendo ser utilizadas em 
diversas ações.

SACOLAS PERSONALIZADAS

Sacolas Ecobag’s é uma ótima escolha para mostrar 
o interesse ambiêntal da sua empresa.

NECESSAIRES PERSONALIZADAS

Necessaires são usuais do dia a dia, e tem diversas 
finalidades, podendo ser um item acessível para a 
sua ação.
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COPOS E CANECAS

Promova sua marca e ajude o meio ambiente com a diminuição de copos                
descartáveis em sua empresa.

Se sua equipe só produz com aquele café reforçado em cima da mesa de trabalho, 
nada   melhor do que investir naquela super caneca para fidelização da sua marca.
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GARRAFAS E SQUEEZES

Prático e portáteis, os squeezes são brindes queridinhos na composição de Kits para 
sua empresa.

Com opções cada vez mais modernas, as Garrafas térmicas mantém a temperatura da 
sua bebida por muito mais tempo.
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Pen Drive é uma ótima opção para clientes e parceiros, como ótimo armazenador de               
arquivos portátil, além de diverso e com diferentes tipos de personalizações, são estratégias 
que ajudam na divulgação da marca e consolidação dos negócios.

Caixas de som é uma ótima opção para presentear clientes e colaboradores. Como um item 
usado para entreterimento normalmente, ele consegue atingir muitos públicos em seus        
diversos momentos, tornando sua marca mais memorável no dia a dia.

LINHA DE ELETRÔNICOS

Pen Drive Giratório
(cod: PEN06)

Caixa de som Bluetooth
(cod: K450)

Pen Drive Vidro
(cod: PEN59)

Caixa de Som Multimídia 
Bambu
(cod: 04361-X)

Pen Drive Ecológico de 
Madeira
(cod: PEC25)

Caixa de som portátil, 
com luz LED no interior 
(cod: 57255-SPO)
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Fones de ouvidos são brindes muito utilizados em evidência, assim sempre destacando sua 
marca ou empresa na maioria dos locais. Além de ser versátil é um ótimo item para estratégias 
de divulgação.

Carregador portátil é uma ótima escolha de brinde para presentear os seus clientes e            
colaboradores. O Porwer Bank é um brinde de custo maior, porém causa um  grande impácto 
ao seu público, por ser muito utilizado em diferentes ambientes e espaços, sua marca ocupará 
esses ambientes com provavelmente maior destaque.

LINHA DE ELETRÔNICOS

Fone de Ouvido Bluetooth 
com case carregador
(cod: 14199-X)

Power Bank 1000 mah
(cod: E91-K)

Fone de Ouvido Bluetooth
(Cod: 13474-X)

Carregador Wireless
(Cod: 57929-SPO)

Fone de ouvido dobrável
(cod: 57321-X)

Power Bank 3200 mah
(cod: PN951X-K)
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ECOLÓGICOS

BLOCO DE NOTAS ECOLÓGICO

Bloco de anotações ecológicos demonstra a 
preocupação ambiental da sua marca, além de se 
destacar em meio a outros blocos. 

KIT CANUDO

Canudos em fibra de bambu ou em metal, são 
canudos que estarão presente na bebida fávorita 
do seu cliente ou colaborador, em seus momentos 
mais especiais. Cada kit vem com um escova de 
limpeza.

SACOLAS ECOLÓGICAS

Sacolas ecológicas é uma ótima opção para          
divulgar sua marca ou empresa de forma
totalmente espontânea. 

MARMITAS ECOLÓGICAS

Marmitas ecológicas personalizadas em materias 
diferentes, fibra de bambu, plastico reciclado.  Sua 
empresa sempre presente nas refeições mais 
importantes.
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DIVERSOS

BONÉS, CAMISETAS E MEIAS

Bonés em diversos modelos, camisetas com opções de 
material diversificado, dando diversidade e criatividade 
aos seus colaboradores, além de uniformiza-los tornando 
sua marca ou empresa mais presente.

PORTA CARTÃO

Porta cartões em diversos materiais com bloqueio 
de RFID, com capacidade para um cartão. Podendo 
ser fabricado em diversos materiais.

CHAVEIROS

Chaveiros são brindes pequenos, mas de grande 
importância, tendo uma grande presença dentro de 
casas, chaves,etc..

ACESSÓRIOS DIVERSOS

Possuimos diferentes acessórios se adequando da 
melhor forma a sua estrátegia, e projeto.
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UTENSÍLIOS COZINHA

ABRIDOR DE GARRAFA (VINHO) 

Abridores de garrafas são muito utilizados em lugares 
festivos, tornando um ótimo item para fazer sua   
marca memorável dentro dos espaços mais 
importantes para seus colaboradores e clientes.

KIT CHURRASCO

Kit Churrasco é um ótimo kit para eventos, além de 
muito utilizado dentro da cozinha, churrascarias, etc.. O 
kit churrasco faz sua marca se destacar dentro desses 
espaços.

SACOLA TÉRMICAS

Sacolas térmicas são ideais para quem quer 
fornecer uma embalagem de qualidade. Além de 
versátil  ele atende a todos os públicos, podendo 
ser utilizados em diversos eventos e segmentos

KIT QUEIJO

Kit queijo é um kit muito refinado, sendo uma ótima 
escolha em ações publicitárias de sua empresa.



ENTREGA




