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A solução completa em embalagem cosmética

ADCOS AVON TOP THERM ACHÉ COT
FABER-CASTELL
NATURA
JEQUITI
CASOS DE SUCESSO
HINODE JOHNSON & JOHNSON RAC
MAHOGANY O BOTICÁRIO THE BODY
Seja por meio de Produtos Standard ou Projetos Exclusivos, a Incom oferece
a seus clientes soluções completas, criativas e com melhor custo-benefício em
embalagem cosmética.

ADCOS

A Adcos escolheu as versões de 15g e 60g do pote Jubilee para lançar
seus cremes de anti-sinais para as regiões do rosto e olhos. A decoração
minimalista e as cores claras reforçaram os atributos da dermocosmética.

ANA HICKMANN
A Ana Hickmann escolheu a Incom para sua linha completa de
maquiagem. A linha Frame para os estojos, o Vogue para líquidos, Bulb
para base e o pote Avante para pó facial e iluminador.

AVON

A Avon escolheu a Incom para desenvolver um estojo exclusivo de pó
compacto para a marca ColorTrend.

AVON

Elaborada em Surlyn, a Incom desenvolveu a tampa da fragrância Luiza
Brunet, um dos best-sellers da Avon.

AVON

Elaborada em Surlyn, a Incom desenvolveu a tampa da fragrância Rare
Flowers para a Avon.

CATHERINE HILL
A Catharine Hill escolheu o pote Jubilee e o Dispensing System da Incom
para o design de sua linha de maquiagem profissional.

COTY

A Coty escolheu a Incom para nacionalizar as tampas das fragrâncias
Playboy Male e Playboy Female. Para a versão female, a Incom propôs
ideias de redesign que contribuíram para uma importante redução de
custos.

COTY

A Coty trabalhou em conjunto com a Incom para o desenvolvimento
da tampa das fragrâncias J.Luxe, J.Love e J.Lust. Elaborada em Surlyn
PC2000 com uma aplicação de heat-transfer a tampa arremata o visual
sensual do perfume.

EUDORA

Eudora optou pela tampa Bowl cristal para seu Lançamento Imensi. O
uso do colar na tampa trouxe toda a sofisticação que Imensi pede.

EUDORA

A tampa Quattro foi a escolhida para compor a fragrância Lumis, pois
ela casava perfeitamente com o vidro, deixando o projeto com um visual
super exclusivo.

EUDORA

A marca Eudora do Grupo Boticário selecionou a tampa Dora do portfolio
da Incom para sua fragrância Prelude.

EUDORA

A marca Eudora do Grupo Boticário selecionou a tampa Zaha do portfolio
da Incom para sua fragrância Chic.

FABER-CASTELL
A Faber-Castell contou com o expertise da Incom para produzir os
frascos para Gloss e Delineador, utilizando a tecnologia de InjectionBlow Moulding.

HINODE

O novo lançamento da Hinode, Dazzle, conta com diversos produtos
Incom como o estojo Moon, Silhouette , batom Ella dentre outros. A
tampa bamboo deixou charmoso o perfume Dazzle.

HINODE

A Incom Packing foi escolhida para elaborar o design e produzir o conjunto
de tampa para a fragrância best-seller Empire da Hinode. A proposta seria
criar uma embalagem contemporânea, robusta e que estivesse alinhada ao
DNA de sucesso da marca. O conjunto é formado por um ombro que recebe
uma pintura metalizada e por uma sobretampa retangular em Surlyn.

HINODE

A Hinode optou pela Incom para desenvolver a linha de perfumes
Feelin’. Desenvolvemos os frascos e tampas exclusivos inspiradas pelo
conceito sexy das fragrâncias. Ganhador dos prêmios Abre 2017 e
Worldstar 2018.

HINODE

A proposta de Grace é ser uma fragrância super glamurosa e elegante,
por isso a escolha pela tampa Safira, com suas facetas diamantadas que
refletem de maneira ímpar o brilho do Surlyn.

HINODE

A Hinode escolheu a tampa Mandy para o lançamento de suas fragrâncias
Grand.

HINODE

A Hinode optou pela sofisticação ao escolher a tampa Crown para seu
Eau de Parfum Inebriante. Ganhador do Grandes Cases de Emabalagem
de 2018.

HINODE

A tampa Laço foi especialmente desenvolvida para o perfume teen da
Hinode, Joyful.

HINODE

A tampa da fragrância Lattitude foi pensada para encaixar no rebaixo do
vidro, garantindo um visual cool e urbano para o perfume.

HINODE

Todo o glamour do Eau de Parfum feminino da Hinode, Lesér foi
acentuado com a tampa Crown com aplicação de hotstamping. Ganhador
do prêmio Abre de 2018.

HINODE

Seguindo a tendência de produtos on-the-go, a Incom Packing criou e
desenhou para a Hinode um conceito de embalagem portátil para um
spray de hálito. Além de responsável pela idealização do projeto, a Incom
produz todas as peças plásticas do conjunto utilizando uma válvula spray
Silgan.

HINODE

A proposta da nova fragrância Rebelle de Hinode era trazer a dualidade
feminina. A Incom Packing desenhou a proposta de um conjunto de
frasco e tampa delicado e ao mesmo tempo imponente.

HINODE

A proposta da nova fragrância SPOT de Hinode era trazer o inusitado e inesperado
para a embalagem. Pensada para o público jovem, que gosta de aproveitar a
vida e o melhor da noite, a Incom Packing desenhou a proposta de um conjunto
de frasco e tampa no formato de uma taça de Martini. A tampa, produzida em
Surlyn, é uma inovação em shape e processo produtivo.
Ganhador do Dow Packaging Innovation Awards 2019 e
Grandes Cases de Embalagem 2019.

HINODE

A Incom desenhou e desenvolveu a embalagem de Venyx para a Hinode.
A tampa Chess traz toda a força, elegância e delicadeza da mulher
moderna, dona de suas escolhas. Ganhador do prêmio Abre 2018.

IN THE BOX

In the Box escolheu a tampa Chess para sua nova linha de perfumes. A
tampa casou adequadamente com o frasco proporcionando um visual
contemporâneo.

JEQUITI

A Jequiti escolheu a tampa Dora para sua linha de fragrância assinada
por Ana Hickimann.

JEQUITI

A Jequiti escolheu as tampas Próton e Zaha para sua linha de fragrâncias
inspiradas na França.

JEQUITI

A Jequiti em parceria com a Faber-Castell escolheram as embalagens de
gloss fabricadas pela Incom para o lançamento de seus batons líquidos.

JOHNSON & JOHNSON
A Johnson & Johnson escolheu o pote Jubilee com refil de 50ml para o
lançamento do creme Hydro Boost da Neutrogena.

LABORATÓRIO ACHÉ
O Laboratório Achè desenvolveu em conjunto com a Incom a tampa
personalizada para a água termal de sua linha Profuse.

LABORATÓRIO ACHÉ
A Incom desenhou uma ponteira especial para a região dos olhos para o
Laboratório Achè. A embalagem foi adotada na linha Profuse Essencele.

LABORATÓRIO ACHÉ
O laboratorio Achè escolheu os dispensadores Incom para a sua linha
Profuse. As embalagens ganharam acabamentos premium como
metalização e efeitos perolados para refletir o diferencial e exclusividade
das fórmulas.

MAHOGANY

A Mahogany contou com a experiência da Incom para criar a tampa para
a linha de perfumes Mogno, uma tampa que casou perfeitamente com o
frasco dando ao produto um ar elegante

MAHOGANY

A Mahogany viajou o mundo para resgatar as origens do Mogno, a sofisticada
madeira que inspirou a criação dos perfumes Origens África e Américas. Para
representar o visual desejado pelo cliente, a Incom ofereceu acabamentos
especiais similares à madeira para a produção da tampa em larga escala.

MANTECORP

A Mantecorp encontrou na solução Dispensing System da Incom o desing
perfeito para a sua linha de skincare.

O BOTICÁRIO

O Boticário selecionou a Incom para viabilizar a tampa da fragrância
Intense. Elaborada em Surlyn®, a tampa pesa 25g e seu design foi
elaborado para um match perfeito com o frasco de vidro.

O BOTICÁRIO

A Incom viabilizou tecnicamente a tampa ícone do repacking do perfume
Linda de O Boticário. Produzida em Surlyn®, a tampa acompanha o
design do frasco remetendo a feminilidade e a sensualidade da mulher.

O BOTICÁRIO
O Boticário escolheu nosso pote Avante para sua linha Nativa Spa.

PAYOT

A Payot escolheu nossos itens para o relançamento do batom hidratante
e pó translúcido que trouxe harmonia para linha atual. A mudança foi
importante e percebida pelo consumidor e ajudou empresa a alavancar
suas vendas.

QUEM DISSE, BERENICE?
A Quem Disse Berenice? confiou naa expertise da Incom para produzir a
tampa do Perfume Seja Como Flor. A tampa exclusiva possui um coração
em destaque, símbolo da marca.

RACCO

A Racco adotou o Pote Oval da Incom para lançar sua linha de anti-sinais
Priorage. Acabamentos nobres e cores modernas reforçaram o caráter
premium do produto.

THE BODY SHOP
A Empório Body Store escolheu o pote Oval para seu serum hidratante
da linha Lolita, com acabamento de tampa metálica.

THE BODY SHOP
A Empório Body Store escolheu o pote Oval para seu serum Moringa.

TRACTA

A Tracta escolheu a Flat Sexteto e o líquido Oscar para o repacking de
sua linha de make. O líquido Oscar foi especialmente desenhado para
a comunicação da linha. Detalhe para a cor exclusiva desenvolvida
especialmente para Tracta.

www.incom.com.br
comercial@incom.com.br
+55 11 4173-9937
Rua General Izidoro Dias Lopes, 319
São Bernardo do Campo - SP
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