
Itens sugeridos para kits digitais  

 

Escolha 15 itens entre os que irão melhor atender sua necessidade, e se precisar de 

algum tamanho personalizado para adesivos e/ou tags, é só nos passar as medidas que 

adequamos.  

 

 Adesivo 10x10cm para Sacolas de Papelão  

 Adesivo para Lápis Comum  

 Bandeirinhas para Canudos  

 Bandeirolas formando o nome da criança  

 Banner 1,20x0,90m para ficar na mesa do bolo com o tema da festa  

 Cachepô Médio  

 Cachepô Mini (ótimo para usar como caixinha de guloseimas)  

 Cachepô Pequeno  

 Caixa Bombom 

 Caixa Box (modelo comida chinesa) 

 Caixa com Laço Quadrada para bombom ou brinde pequeno 

 Caixa com Laço Retangular para guloseimas (ex: 02 batons e 02 balas)  

 Caixa Coração  

 Caixa para Chocolate 70g  

 Caixa para Sachês de Chá ou lembrancinhas (cabem 10 sachês de chá ) 

 Caixa Fatia de bolo 

 Caixa Fritas  

 Caixa Leite 

 Caixa Vestido  

 Círculo Multiuso 2,5x2,5cm (topo para docinhos ou adesivo para Alpino, tampas de 

refri/água ou lacre para envelopes de convites) 

 Círculo Multiuso 5x5cm (rótulo para latinhas, pirulitos ou topo para cupcakes) 

 Cone Fechado Triangular  

 Cone Aberto para guloseimas ou pipoca   

 Convite Janela (frente e verso com fechamento de laço)   



 Convite Bolsa (para meninas) 

 Convite Postal (retangular 14x9cm) 

 Forma para docinhos  

 Rótulo Mini Coke  

 Rótulo para Água ou Mini refrigerante  

 Rótulo Batata Pringles  

 Rótulo Batom  

 Rótulo Bis  

 Rótulo Bis Duplo 

 Rótulo Bolinha de Sabão  

 Rótulo Chokito  

 Rótulo Marmitinhas 11x8cm (tampa) 

 Rótulo Paçoquinha  

 Rótulo pirulito (capa)  

 Rótulo para pirulito comestível  

 Rótulo para Sachês de Chá  

 Rótulo TicTac  

 Rótulo Achocolatada ou Água de Coco  

 Rótulo e adesivo para tampa de vidrinho 40g (para brigadeiro mole, doce de leite 

ou confetes)  

 Rótulo Papinha tipo Nestlé 

 Saia Cupcake (Wrapper)  

 Saia para Mini Cupcake  

 Solapa ou Lapela para sacos celofone 10cm  

 Tag de agradecimento redondo 5x5cm  

 Tag de agradecimento quadrado 5x5cm  

 Tag de agradecimento retangular 6x3,5cm  

 


