
“
“

Chegou uma nova era na tecnologia de cordas para guitarra. 

Se eu pudesse fazer um 
pedido, pediria cordas 

para guitarra que tivessem 

timbre e pegada 

iguais aos das minhas cordas 

favoritas, mas com 

maior durabilidade.



“ “

Desde a tecnologia pioneira de cordas revestidas, 
no anos 90, as cordas Elixir têm evoluído 
continuamente seus produtos para atender às 
necessidades e expectativas de músicos em 
todo o mundo. 

Não somente nos esforçamos para fornecer 
uma vida do timbre notavelmente durável, mas 
também focamos em fornecer essa longevidade 
líder da indústria, sem sacrificar o timbre e toque 
preferidos dos músicos. 

Essa missão nos tornou a marca de cordas para 
violão aço líder de mercado.2  

E agora estamos colocando nosso foco no 
mercado de cordas para guitarra. 

Pesquisas demonstram que guitarristas que utilizam cordas não revestidas valorizam a durabilidade 
do timbre e preferem que suas cordas tenham timbre vivo e toque natural.1

Resultados de pesquisas também informam que a participação de mercado das cordas não 
revestidas premium está crescendo, enquanto as vendas das cordas não revestidas de baixo custo 
estão estagnadas, com tendência de queda.

 
2 Guitarristas que utilizam cordas não revestidas desejam 

investir em um produto premium que tenha as características que eles procuram para melhorar o 
desempenho.

Então, parece uma consequência natural que as cordas Elixir desenvolvam um produto que tire 
proveito de nossa tecnologia de revestimento proprietária somada às necessidades desejadas pelos 
guitarristas, para lançar a próxima geração de cordas para guitarra.  

Ao adicionar o revestimento OPTIWEB às cordas Elixir para guitarra à sua gama de produtos, você pode 
continuar a atrair um fluxo de clientela saudável, reforçar sua posição como ponto de venda preferido 
para músicos e maximizar os lucros.

Com nossa inovação, os músicas que usam 
cordas não revestidas têm todos os benefícios 
premium das cordas Elixir revestidas, sem 
sacrificar o timbre e toque que tanto amam. 

Com o apoio de uma ampla pesquisa de campo, 
o revestimento OPTIWEB oferece um toque 
mais natural e familiar do que os revestimentos 
NANOWEB® e POLYWEB®, e soa exatamente 
igual às cordas não revestidas.

 
3

ENTRE PARA O REVESTIMENTO OPTIWEB

O que dizem os participantes do teste:

“Têm o toque igual ao das cordas não revestidas.” 

“O set de cordas de teste tem o timbre brilhante 
e agressivo, como cordas não revestidas de alta 
qualidade soariam.”

“Tive problemas com cordas revestidas no passado.  
 Nenhum problema com essas cordas. Perfeitas!”

Têm o toque igual ao de uma corda 
natural.3 
Durabilidade igual a das cordas Elixir®

NOSSA INOVAÇÃO EM REVESTIMENTO OPTIWEB™

OTIMIZE SEU PORTFÓLIO DE CORDAS PARA GUITARRA



A B

VISUAL TOTALMENTE NOVO
Embalagem premium para impressionar

Com o lançamento do revestimento OPTIWEB, 
as cordas Elixir se reposicionam no mercado 
de cordas para guitarra com novas embalagens 
premium para os sets de Cordas OPTIWEB, 
NANOWEB e POLYWEB.

A embalagem moderna, texturizada causa uma 
boa impressão imediata na parede e apresenta 
um design simplificado, que chama a atenção e 

é fácil de ler, ao mesmo tempo. O resultado é 
uma comerciabilidade aprimorada para clientes, 
como para vendedores.  

A impressão de lucratividade continua, conforme 
músicos abrem a embalagem para revelar os 
pacotes de cordas avulsas com novo design, 
e a campanha de hash tag motiva a interação 
social.

Variedade para atender ao estilo de todos os guitarristas

De quente e liso, passando por brilhante e 
suave, até vivo e natural, nossa família de 
cordas para guitarra inclui os revestimentos 
POLYWEB, NANOWEB e OPTIWEB, 
atendendo às demandas dos guitarristas e 
aproveitando o crescente mercado premium. 

Com as cordas Elixir para guitarra, existe um 
tipo de revestimento para cada um.

NOSSA NOVA FAMÍLIA DE CORDAS PARA GUITARRA

Tanto músicos que utilizam cordas revestidas 
quanto os que usam não revestidas 
confirmaram que as cordas revestidas 
OPTIWEB possuem o mesmo timbre das 
cordas não revestidas.3

Faça você mesmo nosso teste e compare as 
cordas revestidas OPTIWEB com cordas não 
revestidas.

MÚSICOS NÃO PERCEBEM A DIFERENÇA
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ELX-593-BRC-BR-SEP16

19002 Super Light 9 11 16 24 32 42

19027  Custom Light 9 11 16 26 36 46

19052 Light 10 13 17 26 36 46

19077  Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

19102  Medium 11 14 18 28 38 49

NANOWEB®

REVESTIMENTO

12002 Super Light 9 11 16 24 32 42

12027 Custom Light 9 11 16 26 36 46

12052 Light 10 13 17 26 36 46

12077 Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

12102 Medium 11 14 18 28 38 49

12152 Heavy 12 16 24 32 42 52

12302 Baritone 12 16 22 38 52 68

12057 7-String Light 10 13 17 26 36 46

  - 56 - - - -

12450 12-String Light 10 13 17 26 36 46

  10 13 9 12 18 26

OPTIWEB™

REVESTIMENTO

POLYWEB®

REVESTIMENTO

12000 Super Light 9 11 16 24 32 42

12050 Light 10 13 17 26 36 46

GORE, Elixir, NANOWEB, POLYWEB, OPTIWEB, great tone-long life, “e” icon and other designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. © 1997-2016 W. L. Gore & Associates, Inc. 

“ “

N. da peça Descrição E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Timbre Vivo - Toque Natural

Timbre Brilhante - Toque Suave

N. da peça Descrição E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Comentários de músicos
“Eu ADOREI as novas cordas! Essas 

são as cordas que eu sempre quis ter. 
Têm um timbre e pegada perfeitos.”

“Essas cordas serão minha primeira 
opção.”

REVESTIMENTO OPTIWEB™NOVO

Ao contrário de outras marcas, as cordas Elixir são totalmente revestidas. 

Isso protege não somente a superfície externa da corda, mas também os 
espaços entre os enrolamentos, onde resíduos que acabam com o timbre 
costumam se depositar em outras cordas revestidas e não revestidas. 
O ratamento Anti-Rust nas cordas garante vida longa ao timbre para todo 
o set de cordas.

O timbre das cordas Elixir dura mais que o de qualquer outra corda - 
revestida ou não.1

A LINHA COMPLETA PARA GUITARRA - CORDAS DE AÇO BANHADO A NÍQUEL

Timbre Quente – Toque Liso e Ágil

N. da peça Descrição E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Citação da capa: Palestrante pesquisador sobre cordas para guitarra 1. Pesquisa de opinião cordas Elixir com músicos 2. MI SalesTrak®  3. Testes de timbre e toque cordas para guitarra Elixir

VANTAGENS DAS CORDAS ELIXIR®


