Velik lança linha de coqueteleiras esportivas produzidas com
Tritan™ da Eastman
São três produtos para adeptos da prática de esportes e frequentadores assíduos de academia

São Paulo, 14 de abril de 2020 – A Eastman amplia sua presença no mercado fitness
com produtos feitos com o copoliéster Tritan™ da Eastman. A Velik, fabricante de
coqueteleiras personalizadas de São José do Rio Preto, coloca no mercado sua linha
Pro de produtos premium com garrafas e contêineres produzidos com o Tritan. Estas
coqueteleiras foram projetadas para serem usadas por atletas e frequentadores de
academia com o hábito de consumir suplementos alimentares como parte de sua
rotina de exercícios.
A linha Pro inclui duas coqueteleiras de 700 mL: a Pro Uno
e a Pro Duo. A Pro Uno tem fechamento em click e
protetor de bocal, que evita o contato com os dedos. A Pro
Duo também possui um porta-cápsulas e um porta-pó com
tampa – compartimentos que podem ser acoplados à
coqueteleira separadamente. Ambos produtos contam
com um misturador em rede cônica para uma mistura
consistente e estão disponíveis em seis opções de cores
(transparente, preto, rosa, verde, azul marinho e roxo)
A linha Pro também inclui o Multipack, que é composto de
quatro recipientes para suplementos - dois de 150 mL e
dois de 200 mL - com tampas individuais de engate rápido
e uma alça de fácil transporte. O design prático permite que cada um seja usado
individualmente ou rapidamente acoplado. Eles também estão disponíveis em seis
combinações de cores diferentes.
Graças ao Tritan, as coqueteleiras e o Multipack são livres de BPA e de ftalatos e não
retêm odores.
“Conheci o material em uma feira, em 2018. Gostei do aspecto visual e das
características dele como beleza, transparência, resistência mecânica e a não retenção de
odores. Então, decidimos usar o Tritan, pela primeira vez, nessa nova linha”, diz
Guilherme Leite, diretor de Marketing da Velik.
“O interesse pela vida saudável e a adesão ao mundo fitness cresce mundialmente.
Com isso, as pessoas buscam formas de inserir boas práticas em suas rotinas. A
durabilidade, alta resistência e a facilidade de higienização que Tritan proporciona
chamaram a atenção da Velik, que queria lançar uma linha premium para oferecer aos
consumidores de suplementos. Com o Tritan da Eastman, a Velik chegou a três
produtos com grande apelo para esse mercado”, comenta Rogério Dias, gerente de
Vendas de Plásticos Especiais da Eastman na América Latina.
A linha Pro será vendida em lojas de roupas e acessórios fitness.

Sobre Eastman Chemical Company
Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais que produz uma ampla gama
de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o propósito de melhorar a
qualidade de vida de maneira considerável, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e
soluções inovadoras, mantendo um compromisso com a segurança e com a sustentabilidade. O modelo de
crescimento da empresa impulsionado por inovação é favorecido por plataformas de tecnologia de classe
mundial, profundo engajamento com cliente e desenvolvimento de aplicações diferenciadas, para ampliar
sua posição de liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos
de consumo. Como uma empresa globalmente inclusiva e diversificada, a Eastman emprega,
aproximadamente, 14.500 pessoas ao redor do mundo e atende clientes em mais de 100 países. A
companhia alcançou, em 2019, aproximadamente, US $ 9,3 bilhões de dólares em receitas e está sediada
em Kingsport, Tennessee, EUA.
Sobre Velik
Especializada na fabricação de coqueteleiras personalizadas, seguindo um rigoroso processo de qualidade
e localizada na cidade de São José do Rio Preto, nossa indústria possui instalações modernas e máquinas
de última geração. Por estar sempre lançando novidades no mercado nacional, nos tornamos referência
em excelência e qualidade.
Informações à imprensa:
Liliana Ciardi
Ketchum Brasil
11 5090-8956
liliana@ketchum.com.br

Christiano Bianco
Ketchum Brasil
11 5090-8902
christiano.bianco@ketchum.com.br

