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Conheça a premiação

A produção atual de impressão flexográfica  
é absolutamente diferente em comparação com 
a flexografia de antes. Qualidade excepcional sem 
concessões é a regra – nunca a exceção. Estes prêmios 
reconhecem embalagens inovadoras que expressam 
a transformação da flexografia.

Ficamos de queixo caído com embalagens que mostram: 

–  criatividade em design gráfico de tirar o fôlego

–  conversão maciça a partir de outros processos de 
impressão

–  eficiência recorde no fluxo de trabalho da produção 
de impressões

–  compromisso perene com a impressão sustentável

Por que você? 
Porque	você	incorpora	a	tecnologia	da	Kodak,	
posicionando-se na linha de frente da melhor em 
flexografia na categoria.

Reconhecido por sua visão inovadora.

Respeitado entre pensadores de vanguarda.

Ousando melhorar o seu melhor.

Por que participar? 
Fazer parte do rol de ganhadores da premiação inaugural 
Global Flexo Innovation Awards é um marco vultuoso.

Como embaixador da Transformação em Flexo,  
a visibilidade global no setor trará a oportunidade de 
heróis anônimos serem reconhecidos.

Porque	transformação	requer	confiança,	colaboração	 
e trabalho em equipe.

Nós. Somos. Flexo.

Estabelecida pela Kodak no aniversário de 10 anos da introdução do premiado 
Sistema KOdAK FlExCEl Nx, a Global Flexo Innovation Awards honra e reconhece 
empresas que utilizam a tecnologia Kodak para impulsionar a transformação,  
no setor, de flexografia no mundo todo.

Esta não é uma premiação comum de qualidade de impressão. 

A impressão em flexografia pode entregar resultados transformadores. 
Celebremos. Você.



O programa é simples. Não há seções separadas para 
formatos diferentes de impressão ou de embalagem. 
Todas as inscrições são dispostas lado a lado e avaliadas 
quanto à excelência em inovação em quatro categorias 
transformadoras.

Critérios de seleção
Espera-se que todas as inscrições apresentem os mais 
altos níveis de qualidade de impressão. Ao avaliar as 
inscrições, os jurados realizarão uma triagem inicial com 
base no nível de dificuldade e de execução (relevante 
ao tipo de formato da impressão) e, em seguida, 
considerarão a excelência em inovação com base nas 
seguintes categorias.

Uso	de	design	gráfico	criativo

 –  Impacto nas prateleiras

 –  Experiência de usuário inovadora

Conversão a partir de outros processos de impressão

 –  Rotogravura, offset ou impressão digital

Eficiência no fluxo de trabalho da produção de impressões

 –  Mudança de patamar em termos de produtividade

 –  Inovação em reduções no tempo de colocação do 
produto no mercado

Compromisso com a impressão sustentável

	 –		Uso	de	materiais	sustentáveis

 –  Redução de lixo

Prêmios e vencedores
Há três níveis de prêmios baseados na demonstração 
de excelência em inovação em 2 ou mais das categorias 
acima:

2	=	Prata

3 = Ouro

4	=	Platina

 –  Todas as inscrições vencedoras receberão um 
prêmio e serão publicadas em um especial 
Transforming Flexo – distribuído e promovido 
globalmente pela Kodak 

 –  Os vencedores com as maiores classificações serão: 

	 	 •		Divulgados	em	um	comunicado	de	imprensa	
global

	 	 •		Convidados	para	uma	comemoração	de	
gala exclusiva com o painel de jurados e os 
representantes da Kodak

Jurados
Um	painel	de	jurados	independentes	e	externos	
selecionados pela Kodak e especializados na cadeia de 
valor da embalagem, desde design até sustentabilidade 
e produção da impressão.

Como funciona
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Não há taxa para inscrição
–  Registre-se em www.transformationalflexo.com 

e faça o download do formulário de inscrição (nesta 
etapa, você está apenas registrando seu interesse – 
sem o compromisso de inscrever-se na competição)

–  Complete o formulário de inscrição e a carta de 
apresentação (em texto ou vídeo). Você receberá 
um endereço de e-mail para o qual deve enviar sua 
inscrição.

–  Envie amostras de impressão. Após registrar-se, você 
receberá o endereço para remessa.

–  Os formulários de inscrição, as cartas de apresentação 
e as amostras de impressão devem ser recebidos até  
o dia 31 de dezembro de 2018 para serem qualificadas.

Elegibilidade
–  Qualquer dono de marca, impressor ou fornecedor 

de pré-impressão (registros em equipe são possíveis).

–  O projeto inscrito deve ser uma produto comercial 
impresso em flexografia (todos os formatos são 
considerados) usando Chapas KOdAK FlExCEl Nx 
(excluídos projetos autopromocionais).

–  Os projetos podem ter sido completados em qualquer 
data desde 2008.

Datas importantes
–  Convocatória para inscrições: 24 de maio de 2018

–  Prazo final para inscrição: 31 de dezembro de 2018

–  Notificação aos vencedores: março de 2019

–  Evento de premiação: maio de 2019  
(a data e o local serão anunciados em breve)

Regulamento
–  devem ser inscritos projetos de embalagem 

comercial – disponíveis nas lojas antes do prazo 
final para envios – impressos com chapas KOdAK 
FlExCEl Nx.

–  Máximo de 3 inscrições por empresa (ou equipe).

–  Não há taxa para inscrição. Os participantes se 
responsabilizam por todos os demais custos 
relacionados à sua inscrição.

–  As inscrições devem conter amostras físicas.  
O endereço de remessa será informado após o registro.

–  Requisitos da amostra

	 •		Para	todas	as	inscrições:	(no	mínimo	3	repetições,	
ou folhas - largura da bobina inteira).

	 •		Para	consideração	em	“Uso	de	design	gráfico”,	 
é obrigatória uma embalagem de produto final.

	 •		Para	“Conversão	a	partir	de	outros	processos	de	 
impressão”,	incentivam-se	amostras	“antes	e	depois”.

–  Todas as inscrições devem ser recebidas por completo 
até o dia 31 de dezembro de 2018 para serem elegíveis.

–  As decisões dos jurados são definitivas.

–  Ao efetuar a inscrição, os participantes representam 
e garantem possuir todos os direitos e permissões 
necessários para efetuar as inscrições, incluindo, mas  
não se limitando àqueles de donos de marca ou titulares 
dos direitos autorais, e para conceder à Kodak e suas 
filiadas o direito de utilizar inscrições para promover 
a premiação Global Flexo Innovation Awards atual ou 
futura ou os vencedores do programa.

–  Ao efetuar a inscrição, os participantes concedem 
à Kodak o direito de utilizar quaisquer materiais ou 
informações fornecidos com uma inscrição para 
promover os produtos de impressão flexográfica da 
Kodak, a premiação Global Flexo Innovation Awards 
atual ou futura ou os vencedores do programa.

–  As inscrições, incluindo amostras, não serão devolvidas.

–  O(s) participante(s) concorda(m) que a Kodak ou suas  
filiadas podem contatá-lo(s) com relação à premiação  
Global Flexo Innovation Awards através das informações 
para contato fornecidas pelo(s) participante(s).

–  Quaisquer dúvidas referentes a inscrições podem ser 
enviadas para o endereço de e-mail fornecido ao se 
registrar em www.transformationalflexo.com.
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