
	  
	  

	  

ALPHA CLICHERIA INAUGURA NOVA SEDE  

E COMEMORA EXPANSÃO DE SUAS FILIAIS 
     15.05.2017 

Com imensa satisfação comunicamos que a Alpha Clicheria inaugura sua nova sede em 

Valinhos/SP e seus novos espaços nas filiais Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

A Alpha Clicheria mudou de endereço e está de casa nova. O espaço atual, a matriz, que fica 

no bairro Joapiranga em Valinhos/SP, é bem mais amplo e planejado. A nova sede está em um 

terreno de 5.000 m², com mais de 2.500 m² de área edificada, 2 andares e capacidade para 

expandir seus negócios.  

“O projeto da nova sede é um marco. Esse edifício trará modernidade, eficiência, facilitará a 

comunicação, o fluxo do serviço e fornecerá as melhores condições de trabalho às nossas 

equipes em um ambiente excepcional e inspirador”, comenta o diretor Fabiano Momesso. 

A filial de Santa Catarina agora se encontra em Gaspar, município acolhedor e localizado no 

Vale Europeu, com muitas atrações turísticas. Já a filial Rio Grande do Sul está agora em Bento 

Gonçalves, município conhecido pela sua farta produção de vinhos. Ambos municípios 

receberam a Alpha Clicheria de braços abertos e com muita comemoração, característica 

marcante de seu povo. 

Nas palavras de Marcelo, um dos executivos: “A empresa acredita que, embora o panorama 

mercadológico do país hoje pareça intimidador, somente a habilidade de cada executivo de 

ousar, de ver além, de perceber o momento para otimizar a eficiência dos processos e, acima 

de tudo, de optar por soluções que efetivamente aumentem a rentabilidade dos negócios trará 

à tona os grandes vencedores desse momento.” 

A Alpha Clicheria se orgulha de ser um exemplo de empresa de vanguarda e referência de 

serviços de ponta para o segmento flexográfico e espera, com esses novos investimentos, ter 

melhor integração entre os setores, agilizar seus processos produtivos e atuar com maior 

flexibilidade e capacidade de responder rapidamente ao mercado. 

SOBRE A EMPRESA  
No mercado desde 1999, a Alpha Clicheria é especializada em tecnologias, inovações e 

conhecimentos sobre pré-impressão e impressão flexográfica. Sendo uma das mais importantes 

e representativas companhias do segmento, com mais de 120 funcionários, filiais em quatro 

estados e atuação em todo o território nacional, atende mais de 300 clientes. A companhia 

disponibiliza ao mercado completa gama de serviços como Gestão de Embalagens, sistemas 



	  
	  

	  

Kodak Flexcel NX Advantage, Esko HD Flexo, Pixel Plus Esko, provas de cores GMG e flexo, 

Alpha Gamut Plus, Alpha Sprint, Alpha 3D, Alpha ART, Clicheria In House e G7 Expert. 

Contato: 

Alpha Clicheria 

Alameda Itatinga 1471, Joapiranga, Valinhos/SP, CEP 13278-480 

Fone (19) 3869.5943  •  email vendas@alphaclicheria.com.br 

www.linkedin.com/company/alpha-clicheria 

 

 


