
MANUAL DE UTILIZAÇÃO  
MARCA NEODENT

UTILIZAÇÃO DE IMAGENS NEODENT

UTILIZAÇÃO DOS FILMES NEODENT

UTILIZAÇÃO DA MARCA

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS PERSONALIZADOS

RESPONSABILIDADES NEODENT

PERSONALIZAÇÃO MATERIAIS

RESPONSABILIDADE DENTISTAS E CLÍNICAS PARCEIRAS 

O QUE NÃO É RESPONSABILIDADE DA NEODENT



2

Olá, parceiro dentista.
Obrigado por seu interesse em utilizar os materiais personalizados 

Neodent em sua clínica ou consultório, acreditamos que eles são 

importantes na jornada de comunicação com os pacientes. 

A marca Neodent foi estrategicamente pensada para 

transmitir o objetivo da empresa, alinhada à essência de 

excelência e inovação e esse guia foi criado para auxiliar 

todos os nossos parceiros sobre a utilização da marca.

Mais do que construir sorrisos, nós damos às pessoas  

os motivos que elas precisam para sorrir.

As orientações aqui apresentadas devem ser 
seguidas rigorosamente para mantermos a 
consistência e a integridade dos materiais de 
comunicação.

A NEODENT é única detentora de utilização de 
sua própria marca em materiais de comunicação.

Clínicas e dentistas podem fazer uso dos 
materiais que são criados e disponibilizados em 
parceria pela própria NEODENT.



3

COMUNICAÇÃO  
COM OS PARCEIROS

UTILIZAÇÃO 

DE IMAGENS 

NEODENT

As imagens utilizadas nos 
materiais personalizados 
são de uso exclusivo da 
Neodent, bem como sua 
utilização nos materiais 
personalizados.  
A clínica ou consultório não 
pode reproduzí-las por conta 
própria e nem se comunicar 
em nome da Neodent.

UTILIZAÇÃO DOS  

FILMES NEODENT

Somente vídeos produzidos pela empresa podem 
conter logo da Neodent. Os vídeos podem ser 
reproduzidos nas clínicas parceiras, compartilhados 
nas mídias sociais e no site próprio da clínica, desde 
que estejam em íntegra e não sejam editados ou 
alterados. Além disso, é preciso também dar crédito à 
Neodent no texto ou legenda que acompanhar o vídeo.

Os vídeos não podem ser utilizados em canais de 
terceiros sem autorização prévia da Neodent  
(ex: redes de TV locais).

! IMAGENS DE USO EXCLUSIVO NEODENT

! VÍDEOS NEODENT NÃO  

PODEM SER EDITADOS

UTILIZAÇÃO DA MARCA

As imagens utilizadas nos materiais 
personalizados são de uso exclusivo da 
Neodent, bem como sua utilização nos 
materiais personalizados. A clínica ou 
consultório não pode reproduzí-las por 
conta própria e nem se comunicar em 
nome da Neodent.

Não é permitido aplicar a marca da 
Neodent em vídeos e materiais eletrônicos 
usados pelo consultório ou clínica.
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UTILIZAÇÃO 

DOS MATERIAIS 

PERSONALIZADOS

Não é permitido editar e 
ou alterar qualquer um dos 
materiais fornecidos pela 
empresa* com o intuito de 
fortalecer a parceria com 
clínicas e consultórios.

*Materiais personalizados fornecidos pela Neodent:

Banners, Bloco receituário, Card aniversário, Card consulta, Tag 
consulta, Certificado, Cartazes, Email marketing e Card WhatsApp.

RESPONSABILIDADES NEODENT:

Dentro da comunicação na campanha de pacientes, com o intuito de ter uma 
parceria com seus clientes, a Neodent irá disponibilizar um pacote de materiais de 
comunicação que servirão de apoio ao dentista.

 ✓ Recebimento da marca do dentista/clínica e fornecimento de informações  
sobre as especificações técnicas para impressão dos materiais;

 ✓ Avaliação das especificações técnicas da marca;

 ✓ Retorno ao dentista com prazo de entrega dos materiais personalizados;

 ✓ Envio dos materiais com comunicação Neodent em parceria com 
o dentista/clínica em sua versão digital, finalizados e em alta resolução;

 ✓ Entrega dos materiais finalizados em até 10 dias úteis.
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

PASSAPORTE SANFONADO

TAMANHO:

Aberto: 340x110mm

Fechado: 85x110mm

IMPRESSÃO: 

Papel: Papel couché fosco 150g

Cores: 4x4

Acabamento: 3 dobras

Segue abaixo as especificações para impressão  
dos materiais que compõem o pack personalizado.
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

GUIA DO PACIENTE

TAMANHO:

Aberto: 396x137mm

Fechado: 196x137mm

IMPRESSÃO: 

Capa: Papel couché fosco 210g

Miolo: Papel couché fosco 150g.

Cores: 4x4

Acabamento: Laminação fosca - 1 lado (capa aberta). Lombada canoa/grampo
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

GUIA PÓS-OPERATÓRIO

TAMANHO:

Aberto: 210x150mm

Fechado: 105x150mm

IMPRESSÃO: 

Capa: Papel couché fosco 210g

Miolo: Papel couché fosco 150g.

Cores: 4x4

Acabamento: Laminação fosca - 1 lado (capa aberta). Lombada canoa/grampo
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

BLOCO DE RECEITUÁRIO

TAMANHO:

A5 - 148x210mm

IMPRESSÃO: 

Papel: Offset 90g 

 Impressão: 4x0

Quantidade: 100 folhas
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

TAG CONSULTA

TAMANHO:

Vertical: 50x80mm

Quadrado: 50x50mm

IMPRESSÃO: 

Papel: Couché fosco 150g

Cores: 4x0
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

CERTIFICADO

TAMANHO:

210x297mm

IMPRESSÃO: 

Papel: Couché fosco 300g

Cores: 4x0
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

CARTAZES

TAMANHO:

297x420mm

IMPRESSÃO: 

Papel: Couché fosco 200g

Cores: 4x0
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

BANNER

TAMANHO:

2x1m

IMPRESSÃO EM LONA

TAMANHO VARIA DE ACORDO 
COM O ESPAÇO DISPONÍVEL
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PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS

RESPONSABILIDADE DENTISTAS  

E CLÍNICAS PARCEIRAS:

Dentro da personalização dos materiais, as orientações  
abaixo são de responsabilidade do dentista/clínica:

 ✓ Envio de endereço atualizado da clínica e telefone de contato  
(para agendamento de consultas), e marca nas especificações 
corretas conforme solicitado pela Neodent;

 ✓ Busca de fornecedores para impressão dos materiais;

 ✓ Orçamento de produção gráfica dos materiais; 

 ✓ Produção e instalação dos materiais de comunicação;

O QUE NÃO É RESPONSABILIDADE DA NEODENT:

Dentro da personalização dos materiais, as orientações abaixo  
não são de responsabilidade da Neodent:

 U Criação da marca do dentista/clínica;

 U Criação de novos materiais que não estejam no pacote  
de personalização já fornecidos pela Neodent;

 U Busca de fornecedores para impressão dos materiais; 

 U Orçamento de produção gráfica dos materiais; 

 U Produção e instalação dos materiais de comunicação. 




	UTILIZAÇÃO DE IMAGENS NEODENT
	UTILIZAÇÃO DOS 
FILMES NEODENT
	UTILIZAÇÃO DA Marca
	UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS PERSONALIZADOS

