Catálogo Inaset Ganha Grande Prémio APCE 2009
O catálogo lançado pela marca Inaset, ganhou o grande Prémio APCE 2009 na
categoria “Edição Especial”, numa gala que teve lugar no dia 25 de Maio e que
contou com a participação de diversas empresas tais como a EDP, a Galp, a Cimpor,
os CTT, a Vodafone e a Nestlé, entre outras.
Ao longo dos últimos anos a APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de
Empresa, criada em 1990, tem promovido a entrega de prémios que visam distinguir a
excelência

na

estratégia

de

comunicação

organizacional

estimulando

e

reconhecendo as iniciativas profissionais do sector. A edição de 2009 contou com 204
trabalhos inscritos por 60 concorrentes em 20 categorias, confirmando o prestígio
alcançado pelo certame e transmitindo a importância que a comunicação tem vindo
a assumir no seio das organizações.
A entrega deste prémio ao catálogo Inaset, uma peça criativa que recria o diário
Gráfico de Amadeo de Souza Cardoso, serve de montra aos atributos e características
da marca, vem reconhecer e reforçar os seus valores e todo o trabalho que tem sido
desenvolvido, patente nos materiais de comunicação que servem de suporte à
marca.

O catálogo representa um diário
gráfico imaginário, onde o
próprio pintor teria escrito notas
pessoais e executado desenhos,
esboços ou pinturas, em páginas
soltas que misturam o dia-a-dia
do artista e o da personalidade.

Para quem manuseia esta peça criativa é possível apreciar todas as características de
excelência dos diferentes produtos e gramagens disponibilizadas pela gama Inaset,
bem como as diversas aplicações técnicas que estes papéis acolhem, desde cunhos
a vernizes, entre outros.

Amadeo de Souza Cardoso é uma figura maior no panorama das Artes Plásticas
portuguesas que manteve relações de amizade com alguns nomes da pintura
mundial, como o romeno Constantin Brancusi, o francês Fernand Léger ou mesmo o
mais emblemático pintor do século XX, Pablo Picasso. Os seus trabalhos têm, ao longo
dos anos, marcado presença em exposições internacionais em alguns dos mais
importantes museus do Mundo como o Centro Pompidou em Paris, o Museu de
Filadélfia ou o “The Art Institute” em Chicago nos Estados Unidos.

Felicitamos toda a equipa Comercial, por todo o trabalho e dedicação que culminou
com a atribuição deste merecido prémio.

Sobre o Inaset, uma marca com tradição
A marca Inaset combina a tradição de uma marca pioneira com o espírito de
inovação que ao longo de mais de três décadas se tem tornado uma referência entre
os melhores papéis Offset do mundo, reafirmando o seu posicionamento junto dos
profissionais mais exigentes. A sua ligação à arte demonstrando as suas qualidades
únicas de impressão, só possível graças à excepcional brancura, opacidade e volume
da gama Inaset, permite-lhe afirmar-se como uma marca Premium de referência no
segmento offset europeu.

