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Buscamos construir e manter relacionamentos 
fortes e sinceros com clientes e fornecedores. Não 
por acaso, contamos em nossa carteira de clientes 
com as maiores redes de varejo e indúvstrias 
alimentícias mais promissoras do Brasil.

É um orgulho atender cada cliente e descobrirmos É um orgulho atender cada cliente e descobrirmos 
como podemos proporcionar o melhor desempenho 
na apresentação de seus produtos.

Diretor Comercial no Brasil





#goodpack
Encontre a goodpack em todas as redes sociais e acesse o portal para 
descobrir a sua solução em embalagem. No nosso site você pode 
acompanhar as matérias no que diz respeito as novas tendências e 

curiosidades sobre embalagens. Além de poder contar com atendimento 
pelo WhatsApp para tirar dúvidas em tempo real.

goodpack.com.br

11 4433-2400 contato@goodpack.com,br

@goodpackmbalagens

/goodpackembalagens

11 96497-8180@goodpackembalagens



PRATOS • BANDEJAS • POTES • CUMBUCAS • FORMAS







goodpack.com.br



goodpack.com.br



goodpack.com.br









PRATOS • BANDEJAS





SELADORAS • APLICADORAS









POTES • COPOS • ESTOJOS • SALADEIRAS



Modernidade e praticidade são grandes aliados dessa linha de 
embalagens que tem conquistado consumidores do mundo todo.
As partes são comercializadas separadamente, proporcionando 
combinações diferentes para diversos tipos de alimentos.

Sugestão do copo com salada 
de frutas é uma sugestão das 
mais utilizadas pelos clientes, 
principalmente durante o verão.

Doce no copo, ou copo da 
felicidade é a sugestão para 
confeitarias e docerias.



Sucos e bebidas geladas direto 
no ponto de venda utilizando copo 
bolha. tampa flat ou até sem 
tampa para consumir na hora!

Saladas verdes podem ser 
acompanhadas com  um 
molho para temperar e os 
deliciosos croutons, , tudo 
dividido nos compartimentos 
para serem misturados 
somente na hora do 

consumconsumo.

Biscoitos, cocada, macarrons, 
marshmallows, e tudo mais 
que a criatividade permitir. O 
s Copos PET Good Pack, são 
versáteis e prontos para o 
consumidor moderno.







Desenvolvida para
a apresentação de 
doces finos.

A tampa dome (bolha) 
proporciona a melhor 
visualizacao do produto 
destacando a decoracao.

Disponíveis em :
100mL, 190mL, 200mL, 
250mL e 300mL.











SACOS A VÁCUO LISOS DE NYLONPOLI













TALHERES 60% AMIDO DE MILHO • 40% POLIPROPILENO

AMIDO MIX





EMBALAGENS PARA ASSADOS








