PERSONALISEERITUD PAKENDITOOTED Väärtusta, eristu, jää meelde!

Tootja, turustaja, e-poe omanik!
Vaata üle oma tootepakendid ning teised pakkelahendused.
Personaliseeritud pakendid aitavad Sul eristuda konkurentidest, jääda silma klientidele, tõsta brändi
väärtust ja parandada ettevõtte kuvandit.

Pakend kui reklaamikanal
Toote pakend on kaubanduses üks olulisemaid mõjutajaid, mille järgi klient poes oma valiku teeb. Brändi identiteeti
kandev ilus pakend hakkab poeriiulilt silma ja eristab toodet teistest samalaadsetest. Äratuntavalt ja kaunilt pakendatud
toode mõjub positiivselt ka e-poe kliendile, kes saab kauba kätte posti teel. Oskuslikult disainitud pakendist saadav
lisaväärtus on kordades suurem kui pakendi enda maksumus.
Tootja originaalpakendis kaupade markeerimiseks müüja identiteediga on mitmeid võimalusi, alustades soodsaimast –
trükiga pakketeibist, millega kinnitada kastid või pakid – ja lõpetades terviklahendusega, kuhu kuuluvad eriformaadis
trükitud kastid, ümbrikud, postikotid ning trükitud pakke- ja siidipaberid.
Soovime pakkuda igakülgset abi just Sulle sobiva pakkelahenduse leidmiseks.
Võta meiega ühendust pakend@antalis.ee või telefonil 6 800 911.
Lisainfot leiad meie kodulehelt www.antalis.ee

Valik personaliseerimisvõimalusega
pakkematerjale
Personaliseeritud pakkematerjalid on e-poodidele, tootjatele ja edasimüüjatele lihtne viis oma toodete brändimiseks,
eristamiseks ja ettevõtte reklaamimiseks.

Pakkepaber
Tootevalik
• Valge või pruun jõupaber
• Saadaval rullis või poognas

Personaliseerimine:
Võimalik ühe- või kahevärvi fleksotrükk

Siidipaber

ANTALIS AS

6 800 911

Siidipaber
Tootevalik
• 60 erinevat värvitooni siidipabereid
• Saadaval ka metalsed toonid (hõbe, kuld, jne)
• Poogna suurus 50 x 75 cm

Personaliseerimine:
Võimalik kahevärvi fleksotrükk

Ranpak paberist pehmendus- ja
täitematerjalid trükitud lindiga
Toote kasutusotstarve
• Toodete kaitsmine ja fikseerimine transpordil

pakend@antalis.ee

Personaliseerimine:
Eeltrükitud lint

www.antalis.ee

Lainepappkastid
Tootevalik
• Suur valik erinevas mõõdus kaste saadaval 		
laosortimendina
• A4, A3 formaadis kastid, kastid kalendrite ja 		
pudelite pakendamiseks
• Valgest või pruunist lainepapist
• Erinevat tüüpi ja erinevast materjalist
• Eritellimusel kastid Sinu soovi järgi

Personaliseerimine:
Võimalik fleksotrükk kuni 3 värviga

kalendrikarp

karp veinipudelitele

Trükiga teip
Tootevalik
• 3 erinevat liimitüüpi (vastavalt kasutusvaldkonnale)

ANTALIS AS

Personaliseerimine:
Võimalik fleksotrükk kuni 8 värviga

6 800 911

Postitusvahendid
Tootevalik
• Erineva suurusega ümbrikud
• Ümbrikud erinevatest paberitest (värvilisest paberist,
taaskasutatud kiust ja disainpaberist)

Personaliseerimine:
Võimalik ofsettrükk

Postikotid
Tootevalik
• Kahekihilisest materjalist, küljevoldiga
• On tugevam ja mahutab paksemaid tooteid kui tavaline
ümbrik
• Erinevates formaatides
• Valged ja pruunid
• Kontaktribaga

Personaliseerimine:
Võimalik kahevärvi fleksotrükk

Mullikilekotid
Tootevalik
• Mullikilega vooderdatud postikotid
• Erinevates formaatides
• Valged ja pruunid, erinevad toonid
• Kontaktribaga

pakend@antalis.ee

Personaliseerimine:
Võimalik ühevärvi fleksotrükk

www.antalis.ee

Kinkekotid
Tootevalik
• 5 erinevas mõõdus
• 3 erineva sangatüübiga
• 14 värvi (kuldne, hõbedane, punane, roheline jne.)
• Veinipudelikotid
• Eritellimusel kotid disainpaberitest

Personaliseerimine:
Võimalik siidi-, flekso- ja ofsettrükk

Personaliseeritud pakkelahenduse tellimisel
pea silmas järgmist:
Kogus
Mida väiksem on kogus, seda kallim tuleb ühe toote hind. Paljudel personaliseeritud pakkematerjalidel on olemas
miinimumkogus, alla mille toodet tellida ei ole võimalik.
Kujundus
Vajalik on õiges formaadis logo (soovitavalt vektorformaadis), värvikoodid ning pildifailide puhul trükiks sobiliku resolutsiooniga piltide olemasolu. Ofsettrüki puhul on soovitav pildi resolutsioon näiteks 300 dpi-d. Veebilehelt võetud logo
või pilt reeglina ei sobi. Kujunduse paigutus sõltub trükitehnikast ja personaliseeritavast tootest. Küsi meilt enne kujundamist, milline on võimalik trükiala. Väiksemate kujundustöödega saame ka meie aidata.
Küsi meilt nõu kõikides pakendamisega seotud küsimustes. Meie spetsialistid aitavad leida just Sulle sobiva pakkelahenduse, pakenditooted ning pealetrüki võimaluse.

ANTALIS AS

6 800 911

Baltika AndMore veebipoe pakkelahendus
Baltika AndMore veebipoe pakkelahendus
6. augustil 2014 lansseeris Baltika e-poe www.andmorefashion.com, kuhu on koondatud Baltika Grupi kõik viis
brändi: Monton, Mosaic, Ivo Nikkolo, Bastion ja Baltman. AndMore Fashionstore eesmärgiks on ühtse online & offline
kliendikogemuse pakkumine kõikidele Baltika Grupi kaubamärkide klientidele.
“Kogu lahendusele on tehtud fashion´lik kasutajaliides – iga üksiku pisiasja, vaate ja funktsiooniga. Üks peamisi eesmärke
oli pakkuda kliendile kiiret ja mugavat ostlemist. Selleks loodi single-page ostukorv, mugavad navigeerimisfunktsioonid
ja otsing, sisselogimine, “saadavus kaupluses” toetamaks jaemüügikanalit ja lookbook koos kohese ostmisfunktsiooniga.
Kõik vaated täidavad eelkõige kliendimugavuse eesmärki, seda kas e-poest ostes või siis pre-shoppingut tehes.
Baltika e-poe müük kasvas lansseerimiskuul 163%, neljanda kvartali müük oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes
107% suurem. Pidev kasvutrend, eriti Eestis, näitab e-poes ostlemise populaarsust ja kliendi usaldust meie e-poe vastu!”

Kuidas tekkis otsus leida uus pakkelahendus ning
kuidas jõuti Antaliseni?
„Umbes pool aastat enne e-poe planeeritud lansseerimist
tekkis esimene soov ja vajadus hakata e-poe pakendeid Baltika
kaubamärkide logodega märgistama. Kuna loodi täiesti
uus e-poe nimetaja Andmore Fashionstore ja tekkis uus
veebiaadress, siis oli eesmärgiks loodavat e-poodi ja selle
nimetust olemasolevate Baltika brändidega seostada ning
ühtselt turundada.”

Kõik algas trükiga teibist.
“Esmaseks ideeks oli bränditud teip ning pakkumine sai
võetud lisaks Antalisele veel mitmest kohast. Antalis pakkus
head hinda ning lisaks tuli nende poolt kohene soovitus veelgi
tugevama brändinguga materjalide loomiseks, sest teip ei
kanna üksinda sõnumit nii hästi edasi. Meile nende poolt pakutud
kaubavalik ja ideed meeldisid ning töötasimegi koos Antalisega
välja materjalid, mis on mõeldud erinevate toodete pakkimiseks,
alustades paberkottidega väiksematele toodetele ning lõpetades
kauni bränditud siidipaberiga, mille sisse tooted enne pappkarpi
panekut pakendatakse. See lisab pakendile omakorda väärtust.
Tänaseks on pakendite valikus mitmeid erinevaid versioone, mis
katavad erineva suurusega tellimuste ja tooteliikide pakkimise
vajadusi. Kõikidel pakenditel on kena ühtne bränding, mis aitab
kindlasti e-poe kuvandit avalikkusele viia ja brände ilusti pildil
hoida.”

Tekst: Hanna Laasmägi
Mosaic Brand Marketing Manager
Baltika AS

pakend@antalis.ee

www.antalis.ee

Antalis –
paberid, pakenditooted, reklaammaterjalid

Antalis on Euroopa suurim paberite, pakenditoodete ja reklaammaterjalide hulgimüüja.
Eesti turul tegutseme aastast 1992.

Meie tootevalik on väga lai
TRÜKIPABERID Kaetud ja katmata trükipaberid, raamatupaberid, kartongid, värvilised ja disainpaberid ning -ümbrikud. Eripaberid
ja kleepmaterjalid. Digitrükipaberid laserprinteritele.
KONTRORIPABERID Koopiapaberid, värvilised ja disainpaberid, kvaliteetsed digitrükipaberid, kalka ja etiketid kontoritehnikas
kasutamiseks, rullpaberid digitrükiks ning ümbrikud.
PEHME PABER Tualettpaberid, majapidamispaberid, kätepaberid, hoidikud, salvrätid, seebid ja muu suurtarbijale ning jaemüügiks.
REKLAAMMATERJALID Reklaamkiled, tekstiilid, plaadid ja muu siltide, bännerite, postrite, valguskastide, vaateakende,
sisekujunduse ning autograafika jaoks.
PAKENDITOOTED Kastid, kotid, pakke- ja siidipaber, pakkekile ja teibid, kaubaaluste kaitsevahendid, tööstuslikud pakendid ning
pakkemasinad.

Koolitused ja nõustamine
Paberikool – koolitus trükipaberite omadustest, nende valimise kriteeriumitest, kvaliteetse trüki ja paberi seostest ning trükiste
järeltöötlusest.
Loodussäästliku paberi koolitus – saad teada, milline paber on toodetud keskkonda säästvalt ning kuidas me saame näidata,
et hoolime keskkonnast.
Koolitus Paper/Prepress/Print – koolitusel õpitakse, kuidas teha igale erinevale paberitüübile ja trükise kujundusele vastavat
trükiettevalmistust.
Reklaammaterjalide koolitus – meie reklaammaterjalide kasutusvaldkondi ja tehnilisi lahendusi tutvustav tasuta koolitus.
Pakenditoodete koolitus – meie pakenditooteid ja -lahendusi tutvustav tasuta koolitus.
Koolitused leiad meie kodulehelt www.antalis.ee > teenused > koolitused ja nõustamine.
Nõustamine – paberi, trükitehnika, pakkelahenduste ning reklaammaterjalide kasutamise alal.
Võta meiega julgesti ühendust: info@antalis.ee.

Antalis AS
Linamäe 6
Tänassilma küla
Saku vald
76406 Harjumaa
tel. 6 800 911
www.antalis.ee
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Kataloog on trükitud paberile Galerie Art Volume 115 g/m2
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