ОПАКОВКАТА
ОТРАЗЯВА
АТМОСФЕРАТА
НА ОБЕКТА.
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Характеристика 1 : ДИЗАЙН – ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
Всеки обект би трябвало да излъчва определен уют и топлина благодарение на осветлението,
цветовете в салона, миризмите, обслужването, усмивките на персонала и разбира се продуктите
по витрините. Всичко това би трябвало да се отразява правилно върху опаковката.
Професионалистите дизайнери на ФОКАС с петдесет годишна традиция и огромна база дани
имат своите техники и професионални тайни за достигане на желания резултат.
Клиентът купувайки един сладкиш за вкъщи или за гости, чрез опаковката трябва да принася
в къщи цялата атмосфера на вашия обект. Успешен проект води до успешна кутийка а успешната
кутийка е жива реклама и сигурно повтаряне на покупка от вашия обект.
Доверете се на нашите специалисти, за да ви предложим проекти кутийки с лого на вашия обект.
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ЗДРАВА ОСНОВА
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БЯЛ КАЧЕСТВЕН
КАРТОН
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Характеристика 2 : ТЕГЛО НА КАРТОНА.
Картонът с който работим е дебел и тежък. Този картон (над.......гр.) осигурява здрава основа,
която няма да се сгъне от естествената влага, която излъчват сладкишите.
Такъв картон осигурява стабилност за пренасяне на сладкиши.
Печатът при такъв картон е отличен.

Характеристика 3 : БЯЛ КАРТОН
Като се отваря кутийката, белия картон е фон който заслужава вашия сладкиш,
а не бежов или сив грозен рециклиран картон от вторични суровини.
Ние работим с обработена хартия изцяло избелена без никаква опасност за излъчване
на лоши миризми, характерни за сивия нискокачествен картон.

3

ЖИВИ ЦВЕТОВЕ
ВЪНШЕН ГЛАНЦ

Характеристика 4 : ГЛАНЦ ВЪРХУ ОТЛИЧЕН ПЕЧАТ.
Технологията на „залепване на цветовете” при офсетов печат, а не на обикновен
осигурява живи цветове и отлично отразяване на образите, логата и снимките.
SUPER GLOSS се казва специалното външно покритие което осигурява лек приятен гланц,
който издига целия дизайн на опаковката.
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ФУНКЦИОНАЛНО
ЗАТВАРЯНЕ
СТОТИЦИ РАЗМЕРИ.
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ВЪТРЕШНО
БЕЗОПАСНО
ПОКРИТИЕ.
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Характеристика 5 : ЗАТВАРЯНЕ И СХЕМА НА КУТИЙКАТА.
Кутийките за сладкиши не би трябвало да изглеждат като кутийки за обувки.
Разполагаме със стотици размери ножове оформени специално за сладкарски кутийки.
Начините на затваряне на капаците, функционални, бързи и интересни, затварят отлично
кутийките покривайки колкото трябва челото с възможност за изненадващи ефекти за клиента
при отваряне на кутийката.
(предлагат се различни начини на затваряне включително и непромокаеми)

Характеристика 6 : ХИГИЕННОСТ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ.
Всички малки и средни кутийки, имат вътре хартиена пергаментова подложка,
както задължават европейските стандарти, за да не опират сладкишите върху картона.
Допълнително, по ваше желание може още :
- Пласт масово покритие специално за храни (преди покритието може вътрешен печат)
- Алуминиево, сребърно или златно огледално покритие специално за храни.
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АЛМА ЛИБРЕ, ВИНАГИ ДО ВАС!!
Оформянето на ВАШАТА кутийка с вашето лого е процес който трябва да се оформи много добре от всички страни.
Този процес,когато се прави за първи път е много трудоемен за нас, а за производството на първите ви кутийкии изисква необходимо технологично
време.
Оформяне на първите дизайнерски предложения към вас, забележки и поправки от ваша страна, производство на филми, клишета, ножове,
технологичното време за печат, опаковане и транспортиране до вашия обект изисква време.
Междувременно, за да задоволите вашите клиенти, АЛМА ЛИБРЕ оформи три серии кутийки които може свободно да ги използвате.
Това са основни размери от кутийки с много хубав дизайн, фунционални, за да покрият нуждите на сладкарници и фурни които още не
са оформили характера на собствената си кутийка. Лепенката отстрани с вашето лого, може междувременно да отбележи вашия подпис
върху конкретната продажба.

