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Sobre nós
Why we are so cool.
Mais do que um simples caderno, o Inﬁnitebook é um
produto ecológico, económico, sustentável e inovador
que permite reutilizar todas as páginas vezes sem conta,
sem as daniﬁcar.
Com o Inﬁnitebook és livre para cometer erros e através
deles criar soluções.
A Inﬁnitebook nasceu pelas mãos de um empresário
português que com 17 anos sentiu a necessidade de criar
uma ferramenta que lhe permitisse errar, sem o medo de
estragar mais uma folha!
Agora é a tua vez de errar! E nada melhor do que um
Inﬁnitebook personalizado para começar esta jornada por
um mundo mais criativo, inovador e sustentável!

Organização é a chave
Not Rocket Science.
O inﬁnito pode ser complicado, mas como sempre, estamos aqui para ajudar! Neste catálogo,
encontrarás as ferramentas necessárias para criar um Inﬁnitebook personalizado com a tua marca.
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Tags
Idealizámos 3 planos de personalização pré-deﬁnidos para facilitar a perceção daquilo que
fazemos. Mesmo assim, nenhum destes planos é imutável e guardamos um grande orgulho na
nossa ﬂexibilidade. No canto superior esquerdo de cada segmento podes encontrar os icons
referentes a cada plano. Para saberes mais sobre os nossos 3 planos de personalização, clica
aqui.
http://custom
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Duas cabeças pensam melhor do que uma! Se tiveres uma ideia de personalização que não está incluída neste catálogo, entra em
contacto connosco - adoramos um bom desaﬁo!

4. ESCOLHE O INFINITEBOOK

Big Bang
Onde Tudo Começou.
Vamos começar com uma tela em branco!
Quando personalizas o teu Inﬁnitebook podes
escolher entre 3 tamanhos.
Com cada um deles existem diferentes possibilidades
para cores de capa, layouts disponíveis e cores de
argolas.
Esta é aquela página - o santo graal dos Inﬁnitebooks
personalizados!

21.4cm / 8.27in

15.2cm / 5.91in

A6

14.8cm / 4.3in

A5

21cm / 8.27in

29.7cm / 11.7in

A4

11cm / 4.33in

5. ESCOLHE O INFINITEBOOK

Os esquemas abaixo auxiliam na
escolha das opções existentes.
Para cada tamanho, podes
veriﬁcar as cores e os interiores
disponíveis.

A4

A5

A6

Cores:
Preto
Vermelho
Verde
Azul

Interiores:
Liso
Pautado
Pontilhado
Quadriculado

Infinitebook A4

Infinitebook A5

Infinitebook A6

Tipo: Capa Mole
Peso: 490 g
Tamanho: 297x210mm
Páginas: 20 Folhas
Espiral: Preta

Tipo: Capa Mole
Peso: 220 g
Tamanho: 210x148mm
Páginas: 15 Folhas
Espiral*

Tipo: Capa Mole
Peso: 95 g
Tamanho: 148x105mm
Páginas: 15 Folhas
Espiral: Preta

*a cor da espiral corresponde à cor da capa.

6. COLOCA UM LOGO NA CAPA

Orgulhosamente teu
O inﬁnito pode vir com o teu logo.
Logótipos são mágicos, deﬁnem uma organização por
meio de pontos, linhas e preenchimentos ou vazios.
Com um Inﬁnitebook personalizado com o teu logótipo
na capa, vais destacar-te e alinhar a tua marca com a
nossa criatividade.

Esta opção de personalização não requer uma solicitação de orçamento
e está vinculada a uma quantidade de 1-25 Inﬁnitebooks.

7. CRIA UM DESIGN PARA A CAPA

Vamos falar de design!
À procura de um pozinho de pirlimpimpim?
Nós sabemos como te sentes. Personalizar a capa inteira e
a contracapa é possível e permite que a personalidade da
tua empresa transpareça mais facilmente (e ﬁca muito
mais apetecível aos olhos, devemos dizer).
Ao criar de raiz a capa e a contracapa de um Inﬁnitebook,
deves escolher a opção de impressão que melhor se
adapta às tuas necessidades:

Impressão a 1 Cor:

Impressão a 2 Cores:

Impressão a 3/4 Cores:

A cor branca não conta como uma cor para ﬁns de impressão.

8. FAZ UM DESIGN NO INTERIOR DA CAPA

Entre os detalhes
É aqui que está o sucesso!
Combinar os interiores da capa e contracapa com o design
geral do teu Inﬁnitebook torna-o 10 vezes mais especial.
Não é para todos, mas é para os mais atentos.

As opções de impressão mantêm-se as mesmas do ponto anterior.

9. PERSONALIZA COM UM NOME

Torna-o especial
Mais?! Sim, neste caso o céu não é um limite!
São as pessoas que fazem uma organização! Para
pessoas altamente especializadas e dedicadas:
por que não um Inﬁnitebook personalizado com
o nome ou uma frase?

Your name here

A personalização está limitada a um máximo de 32 caracteres.

10. CAPA MOLE VS CAPA DURA

Consegues sentir?
Ambos são ótimos, posso garantir.
Mas têm atributos diferentes. A capa mole é mais
ﬂexível, menos volumosa e pode oferecer menos peso.
Do outro lado, mas ainda não um campeão de pesos
pesados, temos a capa dura que é mais resistente e
agrega um visual mais polido.

Capa Mole

Capa Dura

11. A COR DAS ARGOLAS

Espirais
Lá vão elas à volta das folhas.
Mantêm o inﬁnito robusto e composto, as nossas argolas
em espiral foram projetadas para manter as páginas
sempre alinhadas.
Além disso, desaﬁamos-te a apimentar o teu caderno
inﬁnito ao escolheres uma cor de argolas que se
destaque!

Capa Mole
Preto

Verde

Branco

Amarelo

Vermelho

Bronze

Azul

Prata

Preto

Prata

Capa Dura

Branco

O diâmetro das espirais difere caso se trate de uma capa mole (1 cm) ou de
uma capa dura (2 cm). Razão pela qual existem diferentes cores disponíveis.

12. ESCOLHE UM DOS NOSSOS LAYOUTS

De ponta a ponta
É o que está por dentro que importa.
Sê incrível por fora e incrivelmente interessante
por dentro.
Projeta os layouts que desejas ver no teu
Inﬁnitebook ou escolhe um da nossa vasta seleção.
Prometemos não desapontar. E se achas que um
caderno simples é incrível, imagina como seria ter
um Inﬁnitebook com folhas de agenda, listas de
tarefas ou mesmo um design que ajude em campo!
Estes são os layouts mais convencionais * que
oferecemos:

Plain

Lined

Dotted

*No plano Essential, estas são as opções disponíveis.

Squared

13. ESCOLHE UM DOS NOSSOS LAYOUTS

Estes são alguns dos nossos layouts mais especiais.
Especiﬁcamente desenhados para aumentar a criatividade, produtividade e organização!

Lista de tarefas + Pontilhado 1

Planeamento Semanal 2

Ano em Semanas 4

Lista de Tarefas Removível 5

Planeamento Mensal 3

Lista de Tarefas 6

To-Do:

To Do:

1. Vê mais no Inﬁnitebook A5 Makers/Inﬁnitebook A5 Iconic Makers; 2. Vê mais no Inﬁnitebook A5 Planner; 3. Vê mais no Inﬁnitebook A5 Planner; 4. Vê mais no Inﬁnitebook A5 Planner; 5. Vê mais no Inﬁnitebook A5 Planner; 6. Vê mais no Inﬁnitebook A6 Small List Big Goals.

14. DESENHA O TEU LAYOUT

Sê tu mesmo
Porque só tu te conheces a ti!
Aqui tens a tua oportunidade. Cria o layout que melhor
atende às tuas necessidades. Tu tens a ideia, nós temos os
recursos!

Mon.

Tue.

Wed.

Thu.

Fri.

Sat.

Sun.

D A I LY P L A N N E R
PRIORITIES

MOOD

IDEAS

KEEP IN MIND

CONCLUSION

Há também a opção de adicionar páginas informativas (papel normal) ao
interior do Inﬁnitebook.

15. ACESSÓRIOS

Os melhores amigos
do Infinitebook
Se achavas que cadernos era tudo o que tínhamos - o
cliente está sempre certo, mas não desta vez.
Com uma vasta seleção de acessórios podes
complementar a tua experiência e ir ao inﬁnito e mais
além.
Kit de Limpeza

Suporte de Marcador

Marcador Preto e Vermelho

16. ACESSÓRIOS

Kit de Limpeza

5x Sticky Notes

Pack Marcadores Pretos (F)

A solução perfeita para apagar o Inﬁnitebook.
1x Pano de Microﬁbra;
1x Dispensador de Spray (vazio, para encher com água);
1x Esponja.

Especialmente desenvolvida para te ajudar no processo criativo!
Cola na maioria das superﬁcies; Lavável em água; Reutilizável
+2000 vezes; Não deixa manchas.
Tamanho: 76,5mmx76,5mm

O Pack de Marcadores Pretos contém 2 marcadores de
ponta ﬁna que apresentam uma borracha na parte traseira.

Pack Marcadores Preto e Vermelho (F)

Pack 2 Esponjas

Suporte de Marcador

O Pack de Marcadores Preto e Vermelho contém 2 marcadores
de ponta ﬁna que apresentam uma borracha na parte traseira.

O melhor complemento para o Kit de Limpeza.
2x Esponjas.

Cola o suporte na capa do Inﬁnitebook e leva o marcador sempre
contigo.
Tamanho: 4x4cm
Cola da 3M

17. PACKAGING

Pensa dentro da caixa
A simplicidade também tem lugar aqui
Entregar o Inﬁnitebook pode ser uma experiência ainda
mais extraordinária.
Cria o design da tua caixa, prometemos que vai encaixar
melhor do que o sapato da Cinderela.

As opções de impressão são as mesmas da página 7.

18. PACKAGING

Pensa dentro da caixa
Agora sim, estamos a falar!
Se estavas à procura da caixa perfeita - aqui está ela! A
experiência inﬁnita suprema pode ser tua. Este é o nosso
Starter Kit, nele vais encontrar o teu Inﬁnitebook e o
marcador incluído, bem como um kit de limpeza e um
suporte para o marcador!
Todos juntos numa caixa resistente, que também podes
personalizar. Idealizamos esta caixa para que seja robusta
e resistente, para que possa ser reutilizada vezes sem
conta por quem tiver o prazer de a receber. Assim,
garantimos que a sustentabilidade se mantém no topo das
nossas prioridades!

Vista de cima

Vista do interior

Este tipo de caixa está disponível apenas com o Starter Kit A5 (Inﬁnitebook
A5 + Marcador + Pen Loop + Kit de Limpeza)
As opções de impressão são as mesmas da página 7.

19. SERVIÇO DE ENTREGA

Estamos aqui para ti
Até à tua porta!
O nosso simbolo do inﬁnito deﬁniu o tom para toda a
experiência de círculo completo que queremos trazer:
desde o papel até ti!
Oferecemos um serviço de entregas para que não tenhas
que te preocupar com nada. O presente corporativo
perfeito chegará são e salvo à porta de teus clientes /
colaboradores.
Tudo o que precisas de fazer é sentar-te e aproveitar o
descolar!
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21. TERMOS E CONDIÇÕES

Termos e Condições dos Personalizados Infinitebook
A Inﬁnitebook reserva o direito de não aceitar a personalização de forma a manter a consistência e clareza da marca;
- Ao adjudicar a produção, concorda em não vender os produtos a terceiros e que estes serão usados apenas para ﬁns promocionais e de oferta, a menos que expressamente autorizado pela Inﬁnitebook;
- Ao adjudicar a produção, concorda em não realizar nenhuma personalização extra;
- O logótipo do Inﬁnitebook e todas as informações técnicas estão presentes em todos os produtos personalizados;
- Para parcerias e colaborações com marcas, pedimos que entre em contacto com o departamento comercial. Cada caso é estudado independentemente;
- Ao total da encomenda acrescentam-se os portes de envio a calcular em função da morada de entrega e das quantidades. É possível levantar a encomenda no nosso armazém em Viseu, Portugal sem a
adição de custos adicionais;
- Prazo de entrega: 10 a 15 dias úteis após a adjudicação e/ou aprovação das Artes Finais (válido para encomendas superiores a 25 unidades);
- Condições de pagamento: pronto pagamento.

Never ending creativity!

