O Grupo Artes iniciou suas atividades em 1958 organizando formaturas,
comemorações e solenidades, tendo como principais clientes instituições de
ensino. Integrados ao evento, fornecia também convites e peças criativas,
registrando com emoção a história de vida dos participantes.
No decorrer dos anos, o Grupo Artes foi se especializando cada vez mais
nos produtos impressos que estes eventos demandavam, encerrando suas
atividades relacionadas a organização 360, focando na confecção de convites,
flâmulas, cartazes e brindes.

QUEM
SOMOS

Incorporando uma vasta carteira de clientes da área educacional, identificou
uma oportunidade, iniciando o trabalho de confecção de diplomas em
pergaminho animal, o que permitiu uma nova especialização, agora na
confecção de diplomas e homenagens artísticos e diferenciados, tornando-se
referência no mercado brasileiro por aliar qualidade à confiabilidade.Em 2008,
com o aumento de cursos oferecidos no mercado e o avanço da tecnologia
digital, o Grupo Artes inova mais uma vez idealizando núcleos de produção:
básico e artístico.
Diversifica seus produtos oferecendo, além do pergaminho, papeis especiais e
papel de segurança, como também apropria-se da tecnologia agregando aos
seus produtos, sem deixar de lado sua expertise, baixo custo e agilidade na
entrega e na manipulação de dados.
Hoje o Grupo Artes orgulha-se da sua história mantendo sua essência durante
todos esses anos: compromisso, qualidade e empenho no atendimento aos
seus clientes.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Através das artes gráficas e agregando
soluções, oferecer brindes e produtos
personalizados e diferenciados que
proporcionem felicidade, emocionem e
surpreendam.

Usufruindo da criatividade, ser uma
empresa referencia na elaboração de
homenagens, brindes especiais, peças
personalizadas e diferenciadas

Ética, transparência, respeito,
comprometimento, foco na satisfação
do cliente

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Básico

Base CDB1

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Cartão branco 180 gr.
Composição: Impressão Colorida

BASE CDB2

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Cartão branco 180 gr.
Composição: Borda (Hot-Stamping Ouro)

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Básico

BASE CDB3

Formato: 21,5x32 cm
Papel: Cartão telado branco 180 gr.
Composição: Impressão Colorida

BASE CDB4

Formato: 21,5x32 cm
Papel: Italiano creme 175 gr.
Composição: Impressão Colorida, Selo da República (Hot-Stamping Prata)

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Básico

BASE CDB5

Formato: 21,5x32 cm
Papel: Papel de segurança 94 gr.
Composição: Impressão Colorida, Borda (Serigrafia em relevo),
Logo (Hot-Stamping Ouro)

Base CDB6

Formato: A5
Papel: Couche 120 gr.
Composição: Impressão Colorida, dados e foto variáveis
Outros: Arte encaminhada pelo cliente

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Standard

Base CDS1

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Cartão branco 90 gr.
Composição: Impressão Colorida, dados variáveis

Base CDS2

Formato: A4
Papel: Cartão preto 240 gr.
Composição: Texto e dados variáveis (Serigrafia plana), Logos (Hot-stamping Ouro)

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Standard

BASE CDS3

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Cartão Marfim 180 gr.
Composição: Impressão Colorida, Borda e Selo da República
(Hot-Stamping Ouro),dados variáveis

BASE CDS4

Formato: 21,5×32 cm
Papel: cartão branco 180 gr.
Composição: Impressão Colorida, dados variáveis
Outros: Criação do fundo marca d’água com base na arte da logo

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Standard

BASE CDS5

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Pergaminho animal
Composição: Impressão Colorida, Selo da República e Brasão
(Hot-Stamping prata), Logo (Hot-Stamping holográfico), dados variáveis

BASE CDS6

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Pergaminho animal
Composição: Impressão Colorida, Borda (Hot-Stamping Ouro), dados variáveis

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Premium

BASE CDP1

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Cartão Importado texturizado 210 gr.
Composição: Impressão Colorida, Borda e palavra Certificado
(hot-stamping em relevo)

BASE CDP2

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Italiano 175 gr.
Composição: Impressão Colorida, Selo da República e Logo 1 (Relevo Seco), Logo 2
(Hot Stamping Ouro e Relevo seco)

CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Premium

BASE CDP3

Formato: 21,5×32 cm
Papel: Cartão Importado texturizado 210 gr.
Composição: Impressão Colorida, Borda e palavra Certificado
(hot-stamping em relevo)

BASE CDP4

Formato: 21,5×32 cm
Pergaminho animal
Composição: Impressão Colorida, Tarjeta vermelha (Serigrafia Plana),Tarjeta cinza
(Serigrafia em relevo),Selo da República (Hot-Stamping prata), dados variáveis

HOMENAGENS E PREMIAÇÕES

BASE HP1

Formato: 29x39 cm
Papel: Pergaminho vegetal
Composição: Impressão Colorida, Borda (Serigrafia em relevo), aplicação
de arabesco manual

BASE HP2

Formato: 25×35 cm
Pergaminho animal
Composição: Impressão Colorida, Borda (Serigrafia em relevo),
aplicação de arabesco manual

HOMENAGENS E PREMIAÇÕES

BASE HP3

Formato: 21,5×32 cm
Pergaminho animal
Composição: Impressão Colorida

BASE HP4

Formato: 35x35 cm
Papel: Cartão Importado texturizado 210 gr.
Composição: Impressão Colorida, Borda e logo (Hot-Stamping prata)

HOMENAGENS E PREMIAÇÕES

BASE HP5

Formato: 30×40 cm
Papel: Pergaminho animal e Pergaminho Vegetal
Composição: Impressão Colorida, Bordas (Serigrafia em Relevo)A delicadeza do
trabalho se dá pela transparência do vegetal sobrepondo o pergaminho

BASE HP6

Formato: A4
Papel: Cartão Importado 175 gr.
Composição: Impressão Colorida, Tarjeta/Palavra Diploma e assinatura
(Hot-Stamping Ouro), Sinete cinza (Impressão e Relevo seco)

ITENS DE SEGURANÇA
Certificados e diplomas

Papel de segurança (tipo moeda)

Micro letras

Numeração sequencial

Fundo Irisdescente

Guilhoches

Holografia de segurança

Fundo numismático

Borda em relevo

Tinta de Segurança Reagente a luz ultra
violeta

CAPAS E CANUDOS
Básico

Base CCB01

Base CCB011

Base CCB06

Base CCB02

Base CCB05

Base CCB12

Capa em cartão 180gr
Impressão: Logo em hot-stamping

Capa em cartão 240gr
Impressão: Logo em serigrafia

Capa em cartão 180gr
Impressão: Logo em hot-stamping

Capa em cartão 180gr
Impressão: Logo em hot-stamping

Capa em cartão 180gr
Impressão: Logo em hot-stamping

Capa em cartão metálico 250gr
Impressão: Logo em hot-stamping

CAPAS E CANUDOS
Standard

Base CCS1

Base CCS2

Base CCB06

Base CCS4

Base CCS5

Base CCS7

Capa rígida Couro Sintético
Na frente logo em hot-stamping ouro

Capa rígida couro sintético
Na frente logo marcado
Detalhe: fita cetim para fechamento

Capa rígida Couro sintético
Na frente logo e personalização em hot-stamping ouro

Capa rígida couro sintético
Na frente logo em hot-stamping ouro
Detalhe: acabamento interno com foto

Capa rígida Couro sintético
Na frente logo e personalização em hot-stamping ouro
Detalhe: abertura ao largo – fita de cetim ambos os lados

Capa rígida Aço escovado
Na frente logo e personalização em hot-stamping prata

Base CCS6

Capa rígida couro sintético
Na frente personalização em hot-stamping dourado

CAPAS E CANUDOS
Premium

Base CCP2

Base CCP3

Base CCP8

Base CCP4

Base CCP6

Base CCP7

Capa rígida em veludo
Na frente logo marcado

Capa rígida em couro sintético
Na frente logo em hot-stamping ouro
Detalhe: Duas abas adicionais com texto em serigrafia

Capa em couro ecológico
Na frente logo marcado
Detalhe: Almofadada

Capa rígida couro sintético
Na frente frase em serigrafia relevo
Detalhe: Visor com acetato, fita de cetim

Capa rígida em couro sintético
Na frente logo marcado
Detalhe: Berço para medalha

Capa rígida papel reciclato
Na frente personalização em hot-stamping ouro
Detalhe: Abertura para visualização da arte interna

PRINCIPAIS CLIENTES
Segmento Acadêmico

PRINCIPAIS CLIENTES
Segmento Empresas

PRINCIPAIS CLIENTES
Segmento Saúde

PRINCIPAIS CLIENTES
Segmento Hotéis e Agências

PARCEIROS

ELOGIOS

Ahe alegria, vocês sempre arrasam. Obrigada mais uma vez pelo empenho e
parceria.
Boa tarde
Material recebido. Tudo ok. Muito lindo e de qualidade. Extremamente bem
protegido em função do transporte.
Agradeço a todos do Grupo Artes pela gentileza da super atenção dedicada. Agora
é esperar o momento de entregar o presente e que sejamos felizes
Simone Santin
Agradeço seu retorno
muito bom o seu material e o envio muito organizado estão de parabéns. É
muito bom trabalhar com empresa desse nível.
Lidiane Falconi Martins – Santa Rita Saúde
Boa Tarde
Super obrigada pelo pronto atendimento e pela excelente qualidade no trabalho
prestado! Ficou lindo! Tudo perfeito. Obrigada até aqui, um abraço.
Jaine – SBCBM – Soc. Cirurgia Bariátrica
Prezado, bom dia
Um ótimo ano nova para todos que trabalham na gráfica. Agradeço por toda
gentileza e competência que vem nos tratando. Muito obrigado.
Valdemir - Associação de Ensino de Ribeirão Preto - UNAERP

Te agradecer muito, pois deu tudo certo! O tempo foi exato para efetuarmos
o registro dos diplomas e por fim entregá-los no dia da colação de grau. Vale
a pena ver a alegria dos formandos por receber um diploma bonito, bem
acabado e com qualidade impecável, que só o Grupo Artes nos oferece.
Agradeço muito o apoio de vocês! E podem contar com o meu apoio aqui
também.
Maura – Universidade federal de Itajubá
Olá Sandra, boa tarde!
Recebi a encomenda, muito obrigada, vocês são muito eficientes.
Marta - FIA USP
Já recebi os títulos. Parabéns à equipe pelo trabalho! Muito bonito!
Renato - Camara Municipal de Itararé
Prezadas, não tenho como agradecer o desempenho de vocês. Muito obrigada.
Márcia - Mackenzie
Oi Sandra, Boa tarde! Tudo bem?
Obrigada pelo retorno! Até o momento só recebemos elogios referente ao
material, ate o fim do mês recebo o relatório da viagem se tiver alguma
mensagem referente a melhoria te aviso, mas até o momento só elogios.
Obrigada mais uma vez pelo seu empenho em nos atender.
Lana – Agencia Top Service

ELOGIOS

Olá, Sandra!
Adoramos o material e de excelente qualidade.
Essa foi a primeira vez que fizemos um certificado de Summa Cum Laude e vocês
nos deram todo o suporte. Pretendemos fazer isso todos os anos. Obrigada!
Monique – FACENS
Prezada, Gostamos muito do Diploma e de todos os seus detalhes. Sucesso
total aqui!!!! nota 1.000!!! Obrigado,
Diretoria - Fac. Jardins
Boa tarde!
Estou escrevendo apenas para agradecer e parabenizar pelo excelente produto
que vocês nos entregaram. Muito obrigada, ficamos bem satisfeitos.
Associação Brasileira de Odontologia Goiás
Bom dia
Gostaria que você comunicasse aos funcionários do Grupo Artes envolvidos na
preparação e confecção dos diplomas, o nosso agradecimento,
pelo excelente trabalho.
Silvana Medicina - FACERES
Olá Sandra, boa tarde!
Recebemos os diplomas... simplesmente maravilhoso... adoramos!
USP - FAC. DE CIENCIAS FARMACEUTICAS

