
SARDINHA
PEQUENINA



CRIAMOS
PRODUTOS QUE
FICAM NO SEU
CORAÇÃO





OS NOSSOS 
PRODUTOS



MAGNÉTICOS
 

ESPELHOS DE BOLSO

SACA-CARICAS COM MAGNÉTICO
 

CRACHÁS

Diâmetro = 59 mm



CANECAS E SACOS



CHOCOLATES PERSONALIZADOS



AS NOSSAS
COLECÇÕES



Colecções dedicadas a Peniche, Óbidos,
Nazaré, Lisboa, Covilhã e a tantas outras

cidades, vilas e aldeias de Portugal

TURISMO





Marcamos presença em momentos
especiais. Personalizamos produtos para
casamentos, despedidas de solteiro ou

qualquer outra ocasião. Conheça ainda o
nosso catálogo dedicado ao Natal e a

outros dias festivos.

MOMENTOS





O QUE NOS TORNA
ESPECIAIS?



É em Peniche que criamos os
nossos produtos e onde trabalhamos 
em conjunto com várias pessoas e

empresas.

EMPRESA
PORTUGUESA



Procuramos satisfazer os nossos clientes,
encontrando soluções personalizadas para
cada um deles. Na Sardinha Pequenina, os
nossos clientes encontram profissionalismo,

dedicação, atenção e rigor 24/7.

SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS



CONDIÇÕES 
DE REVENDA



Os nossos produtos são feitos um a um e, por
este motivo, é pouco provável que dois
produtos sejam exactamente iguais. As
fotografias são o mais aproximadas

possível das cores reais dos artigos. Vale a
pena referir, no entanto, que as cores podem
sofrer alterações aquando da impressão. 

PRODUTOS



Se está interessado em adquirir produtos da
Sardinha Pequenina, poderá efectuar a sua
encomenda através de e-mail ou telefone.

Agradecemos que nos forneça todos os
detalhes possíveis sobre os textos, cores, tipo
de brinde e outras informações que pretende

que constem nos produtos.

ENCOMENDA



As encomendas deverão ser pagas através de
transferência bancária e o comprovativo

deverá ser enviado via e-mail. As encomendas
apenas serão preparadas e enviadas após
recepção do comprovativo de pagamento.

PAGAMENTO



As encomendas são expedidas para território
nacional no prazo de 5 a 7 dias úteis e no
prazo de 7 a 10 dias úteis para território
internacional - salvo algumas situações
excepcionais, sendo o cliente sempre

informado.

EXPEDIÇÃO



Oferecemos os portes de envio no caso de

encomendas iguais ou superiores a 200€

(sem IVA incluído) a serem entregues em

Portugal Continental.

EXPEDIÇÃO



Adquirimos diversos materiais a outras

empresas. Caso surja ruptura de stock ou

atraso na entrega dos materiais à Sardinha

Pequenina, o cliente será notificado. O

cliente poderá desistir da encomenda e o

dinheiro será devolvido.

RUPTURA DE STOCK



VAI ENCOMENDAR?
SAIBA COMO!



ESCOLHA O BRINDE,
O DESENHO E A COR



AS NOSSAS CORES
Trabalhamos com todas as cores. 

Nos catálogos poderá ver alguns exemplos mas

pode indicar-nos qualquer cor que deseje incluir

no seu brinde.

 

 

"Colors speak louder than words"
 





QUAL É O TEXTO?



VAI COMPRAR 1, 
10 OU 100?



CHECK-LIST PARA
ENCOMENDA

Tipo de brinde (caneca, saco, magnético, etc.)

Desenho (se possível indicar referência do catálogo)

Cor

Texto a inserir

Número de unidades



PRODUTOS
PERSONALIZADOS?

 
FALE CONNOSCO



APAIXONE-SE 
PELOS NOSSOS

PRODUTOS



E M A I L
info@sardinhapequenina.com

T E L E F O N E
(+351) 939 793 027

W E B S I T E
www.sardinhapequenina.com

TRABALHAMOS
JUNTOS?


