
Aspectos positivos 
e negativos.

Capacidade de 
comunicar atributos de 
produto e de marca.

Com agilidade, conseguimos testar 
a embalagem e evitar riscos no 
lançamento dos produtos e no 
relacionamento com os clientes.

Teste Ágil de Embalagem, 
não deixe de testar. 

EMBALAGEM
PLURAL

A embalagem é a materialização 
de um produto

Comunicação

Atratividade e Identificação

O consumidor irá interagir com ela 
desde o momento da escolha no PDV, 
até o momento do uso do produto.

Porque testar 
uma embalagem?

EMBALAGEM
PLURAL

Solução eficaz e eficiente 
para reduzir riscos 
em lançamentos 
ou relançamentos 

A embalagem é um canal de comunicação da 
marca, por isso, testar é fundamental para 
validar o posicionamento pretendido e 
também os atributos sensoriais do produto. 

Testar uma embalagem é fundamental para 
entender seu potencial num contexto 
competitivo: atratividade, stopping power 
e  facilidade para identificação em gôndola.

AcessívelOtimizado Técnica exclusiva

EMBALAGEM
PLURAL

EMBALAGEM
PLURAL

A Perception é especialista em testes de embalagem, com 
anos de experiência e técnicas exclusivas. Estamos lançando 
agora uma versão otimizada, que traz tudo o que um teste 
de embalagem precisa ter, com rapidez e acessibilidade.

O risco de uma embalagem errada é muito grande, ela 
é o rosto do produto e da marca. Por isso, estamos 
oferecendo um teste de embalagem ajustado à nova 
dinâmica do mercado.

O momento pede soluções 
eficazes e eficientes. 
Não podemos parar de testar.

Testar é essencial, por isso 
deve ser rápido e acessível.

A embalagem é 
o rosto da marca

Baseado em anos de experiência 
e conhecimento da Perception, 
em uma versão otimizada. 

UMA SOLUÇÃO
MAIS SIMPLES.
FEITA POR QUEM 
JÁ TEM MUITA 
EXPERIÊNCIA

Stopping Power Findability

Diagnóstico
Design

Comunicação
Posicionamento

Plural Embalagem mede impacto
da embalagem na gôndola

EMBALAGEM
PLURAL

Diagnóstico sobre elementos visuais
e comunicacionais da embalagem

ONLINE, RÁPIDA
E SIMPLIFICADA!

A metodologia de avaliação de 
embalagem Perception

Um custo acessível, que vai tornar 
possível testar sua embalagem

Acessível

Questionário estruturado cobrindo todas as necessidades, 
com possibilidade de customização de atributos.

Padronizada

Questionário estruturado com duração de 15 minutos, 
e prazos otimizados para trazer respostas rápidas

Rápida

É online e muito interativa, com 
exercícios de gôndola e pack 

Interativa

Respondentes selecionados em access panel de 
acordo com perfil, com cotas simples e objetivas

Online


