
Mensagem da Diretoria

A Empresa Os Produtos

“Vencer barreiras e dificuldades foi sempre um desafio que procurei não fugir, a melhor 
estratégia é levantar a cabeça e ir buscar o que é preciso para um crescimento sustentado. 
Assim, ao longo da trajetória da Elyon, fomos buscar no mercado, através de trabalho com 

qualidade e respeito por todas as necessidades dos nossos clientes, o nosso sucesso!”

Alexandre Almeida

Com equipamentos de impressão de grande formato, bem como 
para formatos menores, a Elyon atende perfeitamente produtos 
promocionais, como folders, catálogos, flyers, material de PDV, etc. 
E, também, produtos editoriais, como revistas, jornais, tablóides, li-
vros, apostilas, etc.

Além dos equipamentos de impressão, que constituem uma ca-
pacidade de produção de 280 toneladas/mês, a Elyon procurou equi-
par a empresa com todos os equipamentos de acabamento e também 
de enobrecimento, proporcionando maior controle na qualidade dos 
materiais, além da rapidez na produção por contar com os recursos 
internamente.

Ainda temos grandes projetos para o futuro próximo, objetivando 
manter o crescimento e buscar um maior share no mercado. 

O desafio é combater a crise!

A jovem estrutura produtiva da Elyon, depois da 
compra, em 2013, da divisão offset da Neoband/w, vem 
se configurando como uma grande e incansável compe-
tidora no mercado promocional, bem como no merca-
do editorial; o viés de frente que a empresa desenvolve 
atualmente abrange tanto o segmento promocional 
como o segmento editorial!

Com uma estrutura própria e muito completa, a 
Elyon conta, hoje, com recursos internos para os mais 
diversos tipos de enobrecimento dos materiais, propor-
cionando, além da velocidade na produção, condições 
competitivas de custos.

Apesar das diversas dificul-
dades que a economia brasileira 
vem registrando ao longo deste 
ano, a Elyon vem conseguindo 
contornar e se fortalecer junto 
a sua carteira de clientes, isto 
somente é possível praticando 
uma política de preços justos e 
enxutos. Uma das característi-
cas da empresa é a viabilização 
de recursos internos para criar 
mais condições de atendimento 
do mercado, bem como daqueles 
clientes que vem apostando no 
crescimento da empresa.
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