linum papiers
digital

Agora somos também digitais
Após 20 anos de dedicação à arte da papelaria, cedemos às
imposições dos novos tempos e incorporamos ao nosso negócio
o segmento digital, feito com o mesmo cuidado que dedicamos a
cada item impresso produzido a partir de nossos projetos para
casamentos, nascimentos, batizados e outros eventos.
Mas a Linum Papiers digital não se resume a transpor para esse
universo on-line os desenhos, aquarelas e layouts elaborados
para a papelaria: nos dedicamos a produzir sites, e-pubs, convites
virtuais e todos os produtos relacionados, de maneira criativa e
ao mesmo tempo delicada.
O resultado é a perfeita união desses mundos tão
diversos - físico e digital - em um projeto único e harmônico.
Assim, agora apresentamos aos nossos clientes (que também nos
ensinam muito!) a linum papiers papelaria + digital.
Esperamos que gostem!
Isabel Flecha de Lima e Maria Nelma G. de Almeida Maciel

O que fazemos
Desenvolvimento de conceito Deﬁnição da linguagem a ser aplicada no projeto por meio de reuniões de brieﬁng
com nossos clientes, pesquisa de imagens e do contexto histórico dos locais do
evento, com suas particularidades, tendo em vista o estilo e expectativas dos
anﬁtriões
Criação de conteúdo Textos | Arquitetura das diversas aplicações
Criação de identidade visual Deﬁnição de família de fontes | Criação de imagens e ícones exclusivos, em
aquarela, bico de pena, lápis e outros | Monogramas
Aplicações em mídia digital Convite | save the date | site | lista de presentes personalizada | animações
e-pub | travel guide digital | tradução de textos, se necessário
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea com

Primeiros projetos
arte para sites + publicações eletrônicas
Começamos adaptando os desenhos e ícones produzidos pela Linum Papiers para o formato digital, de
modo que pudessem ser utilizados em sites e outras peças digitais produzidas por empresas
especializadas, escolhidas por nossos clientes, e, ainda, criando nós mesmas nossas primeiras
publicações eletrônicas (e-pubs).

Casamento
Uruguai, 2018
Produtos digitais
desenhos e ícones utilizados no save the date e no site
Papelaria
pasta save the date com cards | convite | capa outside | menu
programa + presente hotel | caligraﬁa | montagem
Arte - aquarelas e desenhos originais
Impressão - relevo francês | off set
Papéis - Rives Tradition Natural White | Seda | Pergamenata Bianco

Mapa

Vinícolas

Lugares

Transportes
Hair e Make-up
Passeios

Gastronomia local

Casamento
Itália, 2019
Produtos digitais
save the date digital | travel guide eletrônico (e-pub) | imagens para site
Papelaria
monogramas | convite com encarte | capa outside | menu | missal
cartão de braço | presente madrinhas | tag presentes | programa hotel | presente hotel
cartão social | caligraﬁa | lacre de cera | ﬁta de seda pura
acabamento em couro para leques | montagem
Arte - aquarelas e desenhos digitais
Impressão - relevo americano fosco | FineArt | relevo seco | digital uv
Papéis - Amatruda 100% linho | Pergamenata Bianco | Connoisseur 100% Cotton Soft White
Demais materiais - couro natural | seda pura

Save the Date
mobile

Versão de monograma
para relevo seco

Ilustração para capa
de travel guide (e-pub)

Passeios
Restaurantes

Lugares

Compras

Trajes

Mapa

Hospedagem

Etc.

E m 2 0 2 1 su r g e a L i n u m Pap i er s D i gi t a l
Após muitos ensaios e construção de sites para alguns de nossos clientes, inteiramente feitos por nós,
criamos a Linum Papiers Digital, com um portfolio inicial que inclui save the date - com ou sem links e
delicadas animações -, sites em diversas versões, listas de presentes exclusivas,
conﬁrmação de presença com controle em planilha e publicações eletrônicas.

conheça

2021
Livia e Henrique
Save the Date
ver

Site
2019
Luiza e André
Travel Guide (e-pub)
ver

ver

2019
Viviane e Pedro
Save the Weekend (e-pub)
ver
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