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Etiqueta do PSQ

OBJETIVO DO MATERIAL
-Agregar valor ao produto no ponto de venda, ressaltando 
que trata-se de um produto de qualidade aprovado pelo 
PSQ – Programa Setorial da Qualidade Esquadrias de 
Alumínio. 
-Transmitir rapidamente ao consumidor conança e 
segurança no ato da compra.

Onde e como utilizar
a-No expositor do ponto de venda (pdv) - adesivo. Colar a 
etiqueta em cada um dos produtos que fazem parte do 
programa, preferencialmente na superfície de vidro.
b-Nos materiais de comunicação da empresa, sempre 
referindo-se aos produtos que fazem do PSQ (janelas de 2 e 
4 folhas e venezianas de 3 e 6 folhas): folders, folhetos, 
website, outdoor, busdoor, banners, anúncios e outras 
mídias. Pode ser impressa na versão colorida ou em uma 
cor. A etiqueta fará parte do layout dos materiais, sempre.
c-Nas embalagens de cada um dos produtos que chegarão 
ao consumidor nal. Poderá ser feita em adesivo, silkscreen, 
ou outro tipo de impressão.
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Testeira em PVC Horizontal 50x14cm (frente)

OBJETIVO DO MATERIAL
Agregar valor ao produto no ponto de venda, ressaltando 
que trata-se de um produto de qualidade aprovado pelo 
PSQ – Programa Setorial da Qualidade Esquadrias de 
Alumínio.

ONDE UTILIZAR
Fixar no expositor do ponto de venda (pdv).

COMO UTILIZAR
-O fornecedor (gráca) enviará o material com uma ta 
dupla face xada na parte traseira. Basta destacar e colar. 
Sugerimos colocar na parte xa do mostruário, como segue 
na imagem, permitindo que a janela abra e feche atrás da 
placa.
-Colocar, preferencialmente, no canto superior direito da 
janela.  

ETIQUETA DO PSQ
A etiqueta (adesiva) complementa a comunicação no 
mostruário. Sugerimos que ela seja xada preferencialmente 
na parte de vidro.  

Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do 

Habitat
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Placa em PVC Vertical 20x50cm (somente frente)

OBJETIVO DO MATERIAL
Agregar valor ao produto no ponto de venda, ressaltando 
que trata-se de um produto de qualidade aprovado pelo 
PSQ – Programa Setorial da Qualidade Esquadrias de 
Alumínio.

ONDE UTILIZAR
Fixar no expositor do ponto de venda (pdv).

COMO UTILIZAR
-O fornecedor (gráca) enviará o material com uma ta 
dupla face xada na parte traseira. Basta destacar e colar. 
Sugerimos colocar na parte xa do mostruário, como segue 
na imagem, permitindo com que a janela abra e feche atrás 
da placa.
-Sugerimos xar na parte superior da janela, no canto 
superior direito.  

ETIQUETA DO PSQ
A etiqueta (adesiva) complementa a comunicação no 
mostruário. Sugerimos que ela seja xada preferencialmente 
na parte de vidro. 

APROVADO PELO
Programa Brasileiro da 
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Banner em Lona 0,6 x 1,2 m

OBJETIVO DO MATERIAL
Agregar valor à marca do fabricante, informando que 
naquele estabelecimento o consumidor encontrará produtos 
da sua empresa, ressaltando que tratam-se de produtos de 
qualidade aprovados pelo PSQ – Programa Setorial da 
Qualidade Esquadrias de Alumínio.

ONDE UTILIZAR
Em locais de fácil visualização dentro ou  na fachada do 
ponto de venda. Em estabelecimentos com grande 
variedade de produtos, procure colocar no setor de 
esquadrias de alumínio, em altura que permita a visualização 
à distância. Caso seja um estabelecimento pequeno, 
encontre um local de destaque, preferencialmente próximo 
ao mostruário. 

COMO UTILIZAR
-Pendurado na parede, pois o banner vem com cordinha e 
madeira nas extremidades.
-Em alguns estabelecimentos, haverá a possibilidade de xar 
no teto. Neste caso, será necessária a impressão em ambos 
os lados.

ETIQUETA DO PSQ
A etiqueta (adesiva) complementa a comunicação no 
mostruário. Sugerimos que ela seja xada preferencialmente 
na parte de vidro. 

APROVADO PELO
Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do 

Habitat
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Placa em PVC Vertical 20x50 (frente e verso)

OBJETIVO DO MATERIAL
Agregar valor ao produto no ponto de venda, ressaltando 
que trata-se de um produto de qualidade aprovado pelo 
PSQ – Programa Setorial da Qualidade Esquadrias de 
Alumínio.

ONDE UTILIZAR
Fixar na lateral do expositor do ponto de venda (pdv) ou 
xado na parede.

COMO UTILIZAR
-Poderá ser xada com uma ta dupla face na borda de uma 
das laterais para xação no expositor.
=Para xação na parede,  o fornecedor (gráca) enviará 
uma canaleta que será xada parede, ou em outra superfície 
plana, com uma ta dupla face. A placa cará em um ângulo 
de 90 graus, permitindo a visualização de ambos os lados.

ETIQUETA DO PSQ
A etiqueta (adesiva) complementa a comunicação no 
mostruário. Sugerimos que ela seja xada preferencialmente 
na parte de vidro. 

APROVADO PELO
Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do 

Habitat
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Aplicação Monocromática do Selo

COMO UTILIZAR
Essa aplicação é aceita somente para Caixas de Embarque. 
Sendo permitida para impressão monocromática em Preto 
ou Azul conforme ilustração.



comunicação 

Planejamento e Criação da Campanha:


