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Há quatro décadas a Menno Informática vem desenvolvendo produtos para impressão
com tecnologia e qualidade garantida. Oferecendo atendimento exclusivo ao
revendedor, e investindo na capacitação da equipe de vendas dos mesmos.
A empresa tem avançado conquistando cada vez mais o respeito de milhares de clientes
em todo o Brasil, nestes últimos dois anos, temos ajudado a gerar demanda, através de
exposições, feiras, convenções, e ainda um trabalho em conjunto com as papelarias e
escolas, onde levamos as novidades até os usuários.
Esta marca está presente nos produtos para Informática, Escolar, Escritório e Diversos,
sendo hoje a empresa mais completa na linha de suprimentos para impressão, e a mais
preparada para dar todo suporte e tranqüilidade na venda do produto, mantém uma
equipe interna sempre atualizada e conectada com a constante evolução da informática.
A Menno faz questão de ressaltar a lealdade e parceria que desenvolveu ao longo dos
anos com os distribuidores dos seus produtos, que são os responsáveis na pulverização
de toda sua linha.
A família Menno é formada por telemarketing, vendedores externos e representantes,
que por telefone ou pessoalmente, munidos de material de apoio, catálogo eletrônico, e
impresso, banners, treinamento, display etc., esclarecem dúvidas e favorecem o dia-a-da
dos seus revendedores.
A empresa está situada em prédio próprio, no bairro do Carandiru- São Paulo-SP, onde
se encontram a central de vendas e o S.I.C Serviço de Informação ao Consumidor, que
possui uma equipe preparada para informar e esclarecer qualquer tipo de duvida sobre
os produtos fabricados e ou distribuído por nossa empresa.
No mesmo endereço temos também o nosso parque gráfico, onde são produzidas as
embalagens em geral, blister e skin. A mais recente aquisição é uma impressora que
trabalha quatro cores frente e verso, que nos possibilita imprimir cartões de visita,
convites, catálogos, revistas, e vários tipos de materiais utilizados em comunicações
visuais, tiragem em pequenas quantidades, com rapidez, e qualidade impecável.
Garantia, confiança e rapidez é o que a Menno tem como missão, e sua visão é crescer
sendo a fonte geradora de produtos para lojas de papelaria, informática e magazines.

Os produtos Menno você encontra
nas melhores vitrines de todo o país.

ROLETE ENTINTADOR
FITA IMPRESSORA MATRICIAL E
AUTOMAÇÃO COMERCIAL
ELÁSTICO
FILME PARA FAX
DE PAPEL PLANO

BOBINA DE PAPEL TÉRMICO

PAPEL DOBRADURA
PARA ORIGAMI

FITA PARA CALCULADORA
PRETA, OU PRETA E VERMELHA

FITA DE POLIETILENO E NYLON
PARA MÁQUINA DE ESCREVER
E CALCULAR

PAPÉIS ESPECIAIS

CARTUCHO DE TONER
COMPATÍVEL

CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL

www.mennografica.com.br
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DIVERSOS - SUPRIMENTOS
CD Programado - Almofada p/ Carimbo Pasta Dois Grampos/ Cartões de Visita e Convites

DIVERSOS - SUPRIMENTOS
Etiquetas
Formatos: A4 e Carta

PÁG. 147
PÁG. 148

DIVERSOS - SUPRIMENTOS
CD Programado - Almofada p/ Carimbo Pasta Dois Grampos/ Cartões de Visita e Convites
CD/PROGRAMA P/
CONFECÇÃO DE CARTÕES

Você desenvolve seu próprio Cartão de
Visita e Convites, com + de 1000 ilustrações

CARTÕES DE VISITA
CONVITES

ALMOFADA P/ CARIMBO

+ ALMOFADA NATURAL (sem tinta)

PASTAS DOIS GRAMPOS
E PASTA PROPOSTA
Nos papéis:
Vergê, Color Plus, Linho,
Granito, Cotelê, Antílope,
Casca de Ovo
180gr
Pacotes C/ 5 ou C/ 10 unidades

4 P/ FOLHA
2 P/ FOLHA
1 P/ FOLHA
Você cria e imprime

Pacotes C/ 10 unidades

147

DIVERSOS - SUPRIMENTOS
Etiquetas
Formatos: A4 e Carta
ETIQUETAS JATO TINTA
& LASER - A4
MEA4167

MEA4100CD

MEA4165

MEA4150

MEA4163

MEA4162

MEA4161

MEA4175

ETIQUETAS JATO TINTA
& LASER - A4
MEA4154

MEA4136

MEA4155

MEA4170

MEA4156

MEA4151

MEA4148

MEA4149

MEA4160

Pacotes C/ 10/25 ou
100 folhas

Pacotes C/ 10/25 ou
100 folhas

ETIQUETAS JATO TINTA
& LASER - CARTA

ETIQUETAS JATO TINTA
& LASER - CARTA
MEC185

MEC186

MEC188

MEC194

MEC184

MEC195

MEC183

MEC180

Pacotes C/ 10/25 ou
100 folhas

MEC182

MEC181

MEC187

MEC199F

Pacotes C/ 10/25 ou
100 folhas

148

As marcas, modelos e códigos citados são para efeito de compatibilidade,
sendo as mesmas pertencentes aos seus respectivos titulares.

Menno Gráfica e Informática Ltda

Produtos avançados e especialmente elaborados para garantir a confiabilidade e
qualidade em todos os produtos Menno.
Sempre buscando atender exclusivamente os Distribuidores e Revendedores, investindo continuamente
na capacitação da equipe de vendas dos seus clientes. Com este perfil consquistamos o respeito de
clientes de todos os estados do Brasil.
Para melhor atendê-los, a Menno está presente nas áreas de: Informática, Escolar e Escritório

Este catálogo é uma produção interna, elaborado pela Menno Informática.
É proibida a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização expressa da Menno.

Rua Dom José Maurício, 76/92 - Carandiru - 02028-000 - São Paulo-SP
(11) 2173-6250 / www.mennografica.com.br

EMPRESA
Despachamos para todo o Brasil
Frota própria
São Paulo e grande São Paulo,
frete gratuito
Para interior e outros estados,
frete FOB

Entrega rápida
+ 1000 itens a sua disposição
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Site: mennografica.com.br
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