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São Paulo, 08 de Fevereiro de 2.018. 
 
 
Circular 006/18 
 
Ref.: PRODUTOS BLACK POINT, TOP! 
 
Prezado Representante; 
 
 
Estamos impressionados com a performance da NOVA LINHA EXCLUSIVA BLACK POINT! 
 
São 20 novos produtos espetaculares no tocante a apresentação bem como ao excelente 
preço. 
 
Como é lançamento TONBRAS a nível nacional, segue a relação completa enumerada: 
 

1. Porta lápis 
2. Porta lápis e clips (2 em 1) 
3. Porta lápis, papéis e clips (3 em 1) 
4. Porta Clips standard (sem imã) 
5. Porta Clips magnético (com imã) 
6. Porta moedas 
7. Porta papel lembrete sem papel 
8. Porta papel lembrete com papel 
9. Estojo especial para CD/DVD 
10. Quadro de avisos (verso black e frente cristal) 
11. Caixa para correspondência individual 
12. Caixa para correspondência dupla móvel 
13. Caixa para correspondência dupla fixa 
14. Caixa para correspondência tripla móvel 
15. Caixa para correspondência tripla fixa 
16. Prancheta ofício com prendedor plástico 
17. Prancheta ofício com prendedor metal 
18. Prancheta ofício com prendedor metal wireclip 
19. Prancheta 1/2 ofício com prendedor plástico 
20. Prancheta 1/2 ofício com prendedor wireclip 
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No novo catálogo 2018 de capa verde, estão nas páginas 8 e 9, com fotos e respectivos 
códigos, confira! 
 
Nossa inspiração para a BLACK POINT é justamente os tempos modernos, os escritórios e seus 
produtos atuais. 
 
Repare bem numa mesa ou estação de trabalho de hoje em dia:  telefone, monitor, impressora, 
teclado, mouse, grampeador, calculadora, celular, máquina de cartão de crédito, scanner, hd, 
tablet e a própria cadeira giratória em sua maioria são BLACK. Conversando com arquitetos 
diversos, a decisão TONBRAS de lançar artigos de mesa BLACK foi amplamente aprovada e  
estimulada justamente por complementar estas utilidades. 
 
Observe também no sucesso que NOSSA PRIMEIRA LINHA BLACK vem fazendo por tanto 
tempo: Almofadas para carimbo, grampeadores, perfuradores, apagador para quadro branco, 
Canettões, Kit escrita PDV, borracha plástica, limpador tecnológico LCD-EX. 
 
Agora “VAMOS PRÁ CIMA”, ARREGACE AS MANGAS, APROVEITE O RETORNO FORTE DA LINHA 
ESCRITÓRIO APÓS O VOLTA ÀS AULAS E COLOQUE NOSSOS PRODUTOS EM DESTAQUE NA 
PRATELEIRA. 
 
Nosso Marketing estará enviando adesivos e panfletos alusivos ao lançamento para colocar nas 
lojas. São materiais que ajudarão e com certeza reforçarão muito no giro dos produtos. 
 
O tema central da campanha de lançamento é: 
  
 “CHEGOU A LINHA BLACK POINT DA RADEX... AGORA, TUDO NA SUA MESA COMBINA!” 
 
Contamos, como sempre, com sua força de vendas para o imediato SUCESSO DE VENDAS! 
 
 
Abraço, 
 
 
ANDRÉ NATAN  
DIRETOR COMERCIAL 


