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EXISTEM EMBALAGENS
COMUNS. 

M2B. 
Foi-se o tempo que embalagem era apenas 
custo para o cliente. Hoje, embalagem é um item 
de diferenciação.
 
A Embalagens M2B é uma empresa de caixas 
de papelão ondulado, que fabrica produtos per-
sonalizadas de acordo com a demanda do 
cliente. Diversos tamanhos, espessuras, cores e 
formas.

Para armazenar e transportar produtos de 
comércio, drogarias, e-commerce, indústria 
pesada, cosmética, alimentícia, moveleira, além 
de legumes e frutas, entre outros.
 
Embalamos o seu produto com segurança e 
beleza, contribuindo com a satisfação do seu 
cliente. Nosso objetivo é enriquecer os seus 
negócios!
 
E mais: fazemos o transporte das suas caixas 
até a sua empresa com rapidez e eficiência, 
garantindo o seu conforto. Assim, você tem mais 
tempo para se concentrar no que te interessa: o 
seu negócio.



PRODUTOS 

COM ALTO PADRÃO 
DE QUALIDADE 

PERSONALIZADOS 

A versatilidade do papelão ondulado possibilita 
a criação de diversas embalagens:

• Com cor, P&B ou sem impressão
• Do tamanho e formato que você solicitar
• Mais rígido ou mais leve, dependendo da sua 
finalidade

O papelão ondulado = total segurança para o 
transporte e armazenamento do seu produto. 

Na Embalagens M2B você encontra:

• Ótima relação custo-benefício
• Produtos que seguem normas da ABNT
• Certificado ISO 9001
• Rigoroso controle de qualidade em todos os 
processos de produção e administrativo



&TRADIÇÃO
CONFIANÇA

NO MERCADO DE 
EMBALAGENS DE PAPELÃO 

No mercado desde 2005

Mais de 5.000 clientes atendidos
ATUAÇÃO EM TODO 

O ESTADO DE 
MINAS GERAIS



ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO
ATENDIMENTO

E CLIENTES AINDA MAIS 
SATISFEITOS

A equipe da Embalagens M2B está em sintonia 
para entender a melhor solução e embalagem 
para cada demanda de cada cliente. Do atendi-
mento à entrega, o trabalho é em parceria com o 
cliente. 

O alinhamento de toda a cadeia produtiva é resul-
tado de trabalhos contínuos em capacitação dos 
colaboradores e valorização profissional, com 
cursos internos e externos. 



GRA

DÃO
TI



www.embalagensm2b.com.br | 31 3533-4049
Rua Silveira, 184, Centro - Ibirité - MG
recepcao@embalagensm2b.com.br

/@embalagensm2b

embalagensm2b.com.br/sac
0800 042 0139
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