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A saúde e a segurança de nosso pessoal e de nossa comunidade é nossa primeira 

prioridade. 
 

Introduzimos medidas para promover a segurança e o bem-estar de nosso pessoal, 
incluindo licença remunerada, trabalho remoto e cancelamento de todas as viagens e 

eventos. 
 

Acontecem coisas extraordinárias quando uma comunidade se une e, mesmo nos 
momentos mais incertos, a forma como todos cuidam uns dos outros é verdadeiramente 

inspiradora. 
 

Agora, mais do que nunca, nós entendemos que aprender uma nova habilidade e criar 
algo maravilhoso pode ser a oportunidade ideal para reunir as pessoas e viver momentos 

de alegria. 
 

Vamos transformar essa situação em uma oportunidade para reunir nossa comunidade, 
disponibilizando aulas ao vivo. 

 
Juntos, vamos superar essa fase, elevando o momento a cada passo do caminho. 

 
Então, por favor, fique em casa, mantenha-se seguro. 

 
A equipe Gemar 

#vaicorrertudobem 
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Acontecem coisas extraordinárias quando uma comunidade se une e, mesmo nos 
momentos mais incertos, a forma como todos cuidam uns dos outros é verdadeiramente 

inspiradora. 
 

Agora, mais do que nunca, nós entendemos que aprender uma nova habilidade e criar 
algo maravilhoso pode ser a oportunidade ideal para reunir as pessoas e viver momentos 

de alegria. 
 
Interaja conosco quando estivermos ao vivo com as aulas cotidianas ou siga nosso canal 

Balloonista no youtube para obter novos conteúdos maravilhosos. 
 

A Gemar está aqui para você. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida ou se 
pudermos ajudar de alguma forma. 

 
Assine nossa newsletter para obter informações sobre qualquer novo desenvolvimento. 

 
Por favor, continue cuidando de si, de sua família e entes queridos. 

 
A equipe Gemar 

#vaicorrertudobem 
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 



 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


