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A Comunic Painéis é uma empresa referência no 
mercado de comunicação visual, com uma tradição 

que quase completa 20 anos!

Localizada na cidade de Itu, conquistou e fidelizou 
clientes de peso ao longo de sua trajetória, graças à 

qualidade dos serviços prestados e 
ao preço competitivo.

Com atuação no ramo de performance visual voltada 
para todo tipo de estabelecimento, comércio e 

empresa, tem o objetivo de gerar valor constante por 
meio de um atendimento excelente 

e entregas de qualidade.

Apresentação



A identidade da Comunic, 
reafirmada ao longo de nossa 

trajetória, é resultado da 
construção e colaboração entre 

clientes e funcionários.

É a vivência prática de alguns
preceitos que garantiu uma 

Comunic cada vez maior e melhor! 

Estamos construindo 
nosso futuro com base em:

Missão, Visão e Valores

MISSÃO

Atender com excelência às demandas dos 
clientes, prezando pelo desenvolvimento 

e oferta de produtos e serviços que 
contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas.

VISÃO

Ser reconhecida como a melhor opção por 
clientes, colaboradores, comunidade, 

fornecedores e investidores, com destaque 
para qualidade dos produtos, 

serviços e relacionamento.

VALORES

- Integridade
- Comprometimento

- Valorização Humana
- Superação de Resultados

- Melhoria Contínua
- Inovação

- Sustentabilidade



Uma empresa é como 
um organismo vivo!

Ela tem personalidade, imagem e 
cultura própria. Além disso, é 

constituída por profissionais com 
características e habilidades diferentes, 
mas que, juntos, se complementam em 

busca de objetivos em comum.

No nosso caso: 
fazer o melhor por você, sempre!

Diferenciais Comunic



Elementos que fazem parte desse 
nosso jeito de ser são reflexo da nossa maneira de 

pensar e orientam a nossa forma de agir. 
Confira nossos diferenciais:

Pontualidade
nas entregas

Profissionalização
dos funcionários

Infraestrutura 
e maquinário 

atuais

Experiência
sólida no 
mercado

Flexibilidade
no trato com

os clientes



O ser 
humano 
é visual!

O visual é a forma mais bem 
sucedida de comunicação!

Empresas que abraçam o conteúdo visual 
comemoram resultados de maneira mais 
rápida e efetiva, isso é um fato.

Tanto é que, hoje, uma das plataformas mais 
bem sucedidas da internet é justamente o
 Instagram, uma rede social VISUAL!

Se a sua empresa não utiliza a comunicação 
visual no ponto de venda, nas redes sociais ou 
nas campanhas off-line, 
é hora de renovar seus planos. 

A comunicação visual ajuda a aumentar seu 
alcance, fortalecer o branding e demarcar seu 
local no mercado.

Vamos crescer juntos?



Comunicação Visual
Projetos para sinalização e divulgação, com recortes e acabamentos 

especiais, impressões digitais de qualidade, materiais nobres, 
montagens, instalações e acabamentos diferenciados.

Trabalhamos para transformar as suas 
ideias em trabalhos reais, oferecendo 

produtos modernos e de alta qualidade.

Fachadas, sinalização, acrílicos, 
envelopamentos, adesivos e lonas, uma 

gama completa de produtos e acessórios 
para que sua empresa desenvolva a sua 

marca e conquiste novos clientes.
Contamos com o know-how e a experiência necessária para 

fazer do seu projeto um sucesso!

Fachadas

Fachada do seu negócio com quem
tem experiência comprovada!

Renovar ou fazer a sua primeira fachada comercial pode fazer 
toda a diferença entre ser lembrado e ser esquecido!

A Comunic trabalha com os mais diversos tipos de fachadas com os 
mais modernos materiais e técnicas de iluminação disponíveis, além 

profissionais capacitados e experientes para implementar.

E a melhor parte: tudo isso sem abrir mão 
do custo x benefício, condição essencial 

para nossa participação no mercado.



Letra caixa

Letra Caixa é uma das formas mais 
elegantes de apresentação de uma 

empresa hoje!

Pode ser utilizada tanto em áreas externas, no caso das fachadas, 
quanto em áreas internas, em recepções e escritórios.

Com a utilização de materiais de alta qualidade, como vidro 
temperado e letras em alto relevo em acrílico ou aço inox, a 

Comunica trabalha com a Letra Caixa a fim de 
valorizar o ambiente onde é aplicada.

Com equipamentos de alta tecnologia em todos os processos de 
fabricação, com corte e impressão digital, pintura automotiva de 
alta resistência, as melhores soluções em letra caixa e letras para 

fachada estão conosco!

Trabalhamos com diversas espessuras, 
tamanhos e materiais, como MDF, PVC 

expandido, aço escovado, inox polido, aço 
galvanizado, acrílico, policarbonato, 

entre outros.

ACM

O ACM é um material moderno, resistente 
e com alta durabilidade. Quando usado 

em fachadas, pode ser um diferencial na 
atração de clientes.

O ACM é bem leve, por isso não compromete a estrutura da loja ou 
edifício. Em caso de mudança de endereço ou substituição por 

outra logo ou identidade visual, é fácil retirar.
Além disso, a limpeza é muito fácil e simplificada, sendo necessário 

apenas água e sabão para que o brilho e o viço sejam mantidos.

Economize no seu projeto, 
com o melhor preço!

Destaque seu comércio e empresa com 
fachadas e placas chamativas, de alta 

qualidade e durabilidade.



Impressão digital
Na Comunic, tecnologia aliada à qualidade em impressão digital 

gera resultados fantásticos para todo tipo de serviço. 
Se você precisa imprimir e tem demandas de instalação e projeto 

pode contar conosco!
Contamos com uma equipe de profissionais capacitados para
 atender as principais demandas de Impressão Digital. Desde 

banners até serviços completamente customizados com recorte e 
trabalho em materiais nobres, como madeira e metal.

A comunicação visual é uma forte aliada e 
deve ser utilizada como vantagem 

competitiva! Ela irá agregar valor de 
forma simples, acessível, prática e fácil.

O uso de letras e letreiros é muito 
elegante e enriquece muito a 

Comunicação de uma empresa.

Para orçar um projeto, entre em contato! 
Trabalhamos também com demandas 

personalizadas!



Trabalhos realizadosTrabalhos realizadosTrabalhos realizados

VEJA MAIS EM:  www.comunicpaineis.com.br | www.facebook.com/comunicpaineis | www.instagram.com/comunic.paineis
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Interessado (a) em 
alavancar sua empresa? 

Contate a Comunic!

(11) 4025-0199
(11) 9 5596-0199

vendas@comunicsignitu.com.br
comunicsign@gmail.com

Rua Cleto Fanchini, 201 
 Vila Cleto, Itu – SP

CONTATO


