PRODUKCJA OPAKOWAN

RozV\1ic1:zania do druku etykiet
Priniera - dotyk luksusu
Etykieta nie tylko przekazuje wazne
informacje o produkcie, ale takze stanowi
o wizerunku marki. Dobrym rozwiqzaniem
w przypadku opakowan luksusowych
jest zaoferowanie mozliwosci ich
spersonalizowania, co czyni je wyjqtkowymi
i ekskluzywnymi. Dzi�ki rozwiqzaniom
do druku etykiet firmy Primera Technology
jest to latwiejsze niz kiedykolwiek.
Niezaleznie od tego, czy produktem jest kosmetyk, wino, de
likatesowa zywnosé czy jakikolwiek inny produkt luksusowy,
kluczowe jest odpowiednie dobranie etykiety. Idealna moze po
zostawié konkurencj� daleko w tyle. Marki uznawane za luksu
sowe zazwyczaj zapewniajq sobie strategicznq lokalizacj�
w punkcie sprzedazy lub Sé\ wyeksponowane na specjalnie zaprojektowanych displayach, ale mimo to muszq szukaé nowych
przewag konkurencyjnych. Kreatywny i spersonalizowany projekt etykiety jest niezb�dny, aby przyciqgnqé uwag� klienta.
Etykieta nie tylko przekazuje wazne informacje o produkcie,
ale takze stanowi o wizerunku marki. Dobrym rozwrqzaniem
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mentowymi, jak i barwnikowymi przez prostq wymian� kartri
dza. Atrament barwnikowy sprawdzi si� w przypadku etykiet
o wysokim nasyceniu barw, natomiast pigmentowy jest poleca
ny do opakowan wymagajqcych odpornosci na dzialanie wody
i swiatla UV. LX910e wykorzystuje jeden kartridz z trzema ko
lorarni atramentu i zintegrowanq glowicq drukujqcq. Z kazdq
zrnianq kartridza uzytkownik otrzymuje nowq glowic�. co
upraszcza serwisowanie urzqdzenia oraz obniza koszty opera
cyjne. Procesowy kolor czarny jest nasycony i gl�boki i otrzymy
wany jest z takiej samej ilosci atramentu, jaka bylaby zuzywana
w przypadku oddzielnego zasobnika z czarnym atramentem.
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Komponentyluksusu

Wykorzystanie folii metalicznej jest jednym z najbardziej
przycié\gajé\cych uwagE¡ sposobów na wyróznienie siE¡ na pólce
i nadanie luksusowego charakteru. FX500e Foil Imprinter firmy
Prim era to znakomite uzupelnienie drukarek etykiet serii LX.
Uszlachetnia drukowane etykiety przez dodatek zlotych, srebr
nych, metalicznych czerwonych czy niebieskich elementów gra
ficznych lub tekstów.
Dobór idealnego materialu etykietowego to kolejny wazny
aspekt procesu produkcji, a wybór niekoniecznie ogranicza siE¡
do papieru samoprzylepnego. Na rynku dostE¡pna jest bogata
of�rta podlozy, które lepiej odpowiadajé\ na wymagania produk
tów luksusowych. Primera Poly Clear Gloss powoduje, ze podloze
etykiety jest praktycznie niewidoczne, zas Primera Gold i Silver
Shiny pomagaié\ wyróznié siE¡ na pólce. Inmi - papierowé\ alterna
tywé\ - jest Vintage Paper Eco: postarzany papier z teksturq.
Z mozliwosciarni drukarek Primera, w tym modelu LX910e
bE¡dzie mozna zapoznaé siE¡ podczas zblizajqcych siE¡ targów
All4Pack (26-29 listopada) odbywajqcych siE¡ w Par yzu. AN
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