
Taśma z nadrukiem 48/60 m - 1 kolor nadruku -
klej Hot Melt

Taśma pakowa z nadrukiem jako świetny pomysł na reklamę firmy

Istnieje szereg powodów, dla których warto zainwestować w solidne taśmy pakowe z własnym nadrukiem.
Podstawowym aspektem sprawiającym, że to rozwiązanie staje się opłacalne, jest budowa profesjonalnego
wizerunku firmy. Klient odbierający paczkę od razu ma kontakt z logiem Twojej marki, dzięki czemu łatwiej ją
identyfikuje i zapamiętuje. Jest to również czytelny sygnał świadczący o bardziej zindywidualizowanym



podejściu i dbałości o całość procesu sprzedaży. Estetyczna spersonalizowana taśma klejąca z nadrukiem na
paczce przyciąga również wzrok potencjalnych nowych klientów, którzy mogą zainteresować się Twoją firmą.

Taśmy klejące z nadrukiem firmowym to nie tylko niedrogi sposób promocji, ale także metoda na zapewnienie
sobie wielu innych korzyści. Zamawiając ten produkt od sprawdzonego dostawcy, takiego jak Harmadon,
gwarantujesz sobie odpowiednie zabezpieczenie przed samoistnym otwarciem się przesyłki. Tego rodzaju
ochrona, również przed ingerencją niepowołanych osób, jest kluczowa w procesie transportu towarów i świadczy
o tym, że paczka dotarła nienaruszona do adresata.

 

Zamów taśmy pakowe ze spersonalizowanym nadrukiem

W Harmadon oferujemy profesjonalnie wykonane taśmy samoprzylepne z nadrukami firmowymi.
Dostarczamy zarówno klasyczną wersję tego rozwiązania, czyli napis naniesiony na białym tle, jak i różne
warianty kolorystyczne wedle życzenia klienta. Nasze produkty charakteryzuje optymalny stosunek ceny do
jakości, dzięki czemu wyposażysz się w solidne akcesorium bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy.
Taśmy pakowe z napisem, które proponujemy, wykorzystują kilka rodzajów klejów:

syntetyczny kauczuk Hot-Melt,
naturalny Solvent,
Akryl,

Produkt jest zaprojektowany w ten sposób, że napis nadrukowywany jest na wewnętrznej stronie taśmy jeszcze
przed nałożeniem kleju. To rozwiązanie zapewnia trwałość naniesionego wzoru i jego odporność na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych.

Jeżeli interesują Cię wytrzymałe i dobrze przylegające taśmy ze spersonalizowanym nadrukiem stworzone
przez sprawdzonego producenta, to skontaktuj się z nami. Wyślij zapytanie i dowiedz się więcej na temat
oferowanych przez nas taśm pakowych z logo lub napisem.


