
Entre em contato conosco e
conheça nossa linha completa.

(47) 3029-0585
(47) 99656-6045
vendas@nacionalbolsas.com.br
www.nacionalbolsas.com.brwww

DEPOIMENTOS

      A Tupy é muito exigente em seus processos e isto inclui a 
contratação e escolha de seus fornecedores. Temos a Nacional 
Bolsas como parceiro há muito tempo e sempre nos atendeu 
dentro do prazo e com produtos de qualidade. Esperamos que 
esta parceria perdure por muitos anos.

      Há 1 ano a Nacional Bolsas fornece produtos de qualidade e 
excelente custo benefício a Caracol Chocolates, sendo um 
fornecedor de destaque que nos auxilia na entrega do nosso 
mais puro chocolate artesanal de Gramado.

CLIENTES ATENDIDOS

Fernanda Treichel Soares (Marketing – Tupy Hidráulica)

Tamara Tisott (Marketing - Caracol Chocolates)



Somos a solução em bolsas 
personalizadas.
Nos especializamos em divulgar a marca 
de nossos clientes em nossos produtos.
Produzimos bolsas de viagem, mochilas, 
bolsas esportivas, sacolas ecológicas, 
necessáires, entre outros produtos dentro 
da linha de costurados.

Utilizamos em nossos produtos matéria 
prima de alta qualidade. Nossos 
colaboradores são continuamente 
treinados e capacitados para o 
aprimoramento dos processos.

Atendemos todo o mercado nacional.

QUEM
SOMOS

Produzir e fornecer produtos de 
qualidade com matéria prima e 
design diferenciado, buscando 
sempre a satisfação do cliente.

Ser reconhecida por nossos 
colaboradores, clientes e 
comunidade como a melhor empresa 
fabricante de bolsas do Brasil.

MISSÃO

VISÃO

inovação!S o m o s  m o v i d o s  p e l a

Isso mesmo, na Nacional Bolsas você cria seus produtos 
totalmente personalizado com ilustrações e artes 
exclusivas, sem limites de cores ou estampas.

Imagine ter uma bolsa única, tudo feito por você!

Linha Couro
Sofisticação e qualidade para encantar seus
melhores clientes, além de expor sua marca
em um produto premium e legítimo.

• Mochilas
• Bolsas
• Necessaire
• Pastas

Linha Bolsas
Leve sua marca para qualquer lugar!
Diversos modelos e tamanhos, com
as cores e estampas que quiser: sem limitações.

• Viagem
• Esportiva
• Casual
• Couro sintético

Linha Mochilas
Mochilas personalizadas e nos mais ajustáveis
tamanhos, do seu jeito, seja ele executivo
ou casual.

• Executiva
• Esportiva
• Transversal
• Sacochila

Linha Importada
Uma carta na manga! Também ideal para um
presente premium. Conta com produtos de
design moderno e a pronta entrega.

• Mochilas
• Bolsas
• Malas
• Pastas

Linha Sacolas
Estas sacolas caem bem em qualquer ambiente.
Contando com modelos em poliéster, PVC e
também em tecido ecológico (PET).

• Retornáveis
• Praia
• Ecológicas
• Feiras e eventos

Linha Térmica
Útil e funcional! Ideal para pessoas que gostam
de curtir ao ar-livre, mas não abrem mão de
uma bebida gelada sempre ao alcance!
  
• Praia
• Camping
• Mochila
• Bolsa cooler

A ideia é sua,
a execução é por nossa conta!

+ 18 MIL CLIENTES
Cadastrados em nossa base.

FORNECIMENTO EXCLUSIVO
Contrato de fornecimento exclusivo
para vários clientes.

GARANTIA
Garantia de 6 meses em todas
as peças produzidas.

CAPACIDADE PRODUTIVA

FÁBRICA PRÓPRIA

10 ANOS NO MERCADO

Não somos apenas revendedores.

70 mil peças mensais.
Mais de 3 mil itens à sua disposição.
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