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Ambalaj Tasarımı

Ambalajınızın ürününüzü sattırma potansiyelinden 
sonuna kadar ve en iyi şekilde yararlanabilmeniz 
için Jokey Tasarım Hizmetlerini hayata geçirdik. 
Ambalaj tasarımı için tam hizmet sağlayıcı olarak 
danışmanlık aşamasından yaratıcılık aşamasına 
ve etiket tasarımlarının hazırlanmasına kadar siz-
lere hizmet veriyoruz.

Jokey Tasarım Hizmetleri, standart veya size özel 
şekillendirilmiş ambalajlarımızın her biri için amba- 
laj tasarımınızı yaratır. Sizler için hedef kitlenizin 
beğenilerini yakalayan ve ürününüzün özgün ve 
duygu yüklü tanıtımını yapan bir ambalaj tasarlıyor 
ve ürününüzün markası mutlaka fark edilir hale 
getiriyoruz.

Yaratım
Danışmanlık hizmetinden tasarım aşamasına

Öncelikle sizlerle ambalaj tasarımından beklenti-
lerinizi ve ambalajda olmasını istediğiniz içerikleri 
görüşürüz. Ardından bir tasarım konsepti gelişti-
ririz. Deneyimli ambalaj tasarımcısı olarak teknik 
olarak hangi noktaların mümkün olduğunu ile 
birlikte en iyi tanıtım ve reklam etkisini nasıl elde 
edebileceğimizi biliyoruz. Ambalaj rengini tavsiyesi 
ile birilikte, resimli motifleri, metinleri, logonuzla 
bir bütün hale getiririz.

Görselleştirme
Ambalaj tasarımınızın döndürülebilir 3 boyutlu 
görünümü

Tasarım konseptimizin sunumunu size döndürülebi-
lir, dijital bir görsel model, gerçekçi prototip olarak 
gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, saha testlerinde 
kullanılması için seriler oluşturuyoruz. Böylelikle 
taslağı gerçeğe en yakın haliyle değerlendirebilir 
ve her açıdan inceleyebilirsiniz. Son onayınız üze-
rine de basılacak dizaynınızın nihai mizanpajını 
çıkarıyoruz.

Baskı
Son teknoloji ile sonuca ulaşma

Jokey’in mükemmel kalıp içi etiketleme (IML) 
uygulaması yüksek çözünürlüklü kalitede duygu 
yüklü motifler üretilebilmesine izin verir. Birden 
çok duyuya hitap eden efektler ve dijital etkile-
şimler dahi kalıp içi etiketlemeye entegre edilebil-
mektedir. Düşük baskı adetlerinde yapılabilecek 
dijital baskıda da IML’e yakın kalitede dekorasyon 
elde edebilmekteyiz. Klasik ofset baskı da olduk-
ça cazip tasarım olanakları sunmaktadır.

Baskı Öncesi 
Teknik açıdan kusursuz baskı şablonları

Baskı uzmanlarımız ambalajınızın baskı motifleri 
için baskı şablonlarını oluşturur. Lider bir üretici 
olarak binlerce baskı motifi üretiminden elde et-
tiğimiz deneyimlerimizi sizler için bir araya getir-
mekteyiz.

Sürdürülebilir ambalaja yönelik hassasiyet hem 
tüketiciler hem de perakendeciler bazında gitgide 
artıyor. Üreticilerin bu bağlamda atacakları adım 
için çeşitli geri dönüştürülmüş ürün seçenekleri 
bulunmaktadır. Geri dönüştürülmüş bu hammad-
deler sıfır plastiklerden hiçbir açıdan geri kalma-
makla birlikte, birçok cazip dekorasyon ve tasarım 
olanağı sunmaktadır.

Daha Bilinçli Bir Ambalaj Bize Ulaşın!
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Jokey Size Özel
Bambaşka bir 
heyecan
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Markanızın benzersiz kurumsal tasarımı, logo, renk, 
yazı ve resim öğelerinin ancak karşılıklı etkileşimiyle 
ortaya çıkar. Bu tasarım, ürününüze marka kimliği 
kazandırır ve onun rekabet ortamındaki konumunu 
güçlendirir. Mesajınız yerine ulaşsın!

Benzersiz  
Ambalaj Tasarımı

Öğelerin Yerleşimi 
Sadece Duygular

Görseller, içinizde taşıdığınız hisse hitap eder ve satınal-
ma motivasyonunu harekete geçirir. Jokey’de Offset 
baskıdan dijital baskıya ve eşsiz IML-kalıp içi etiketleme 
yöntemine kadar birbirinden çeşitli mükemmelleştir-
me seçeneği bulacaksınız. IML dekorasyonu, sizlere 
büyüleyici bir çekiciliğe, güçlü hislerle dolu bir tasarım 
ortaya koymamıza olanak tanır. Bu yöntemle ambalajı-
nızın tüm duvarına ve kapağına, kenarlara kadar geniş 
bir alanda dekorasyon yapılabilmektedir. Birden çok 
duyguya hitap eden opsiyonel efektler, hedef kitlenizi 
şarşırtarak, koklamaya ve ürününüze dokunmaya iter.

Ambalaj Renkleri 
Markanızın karıştırılması mümkün değil

Renkler duyguları uyandırır ve markanızın en önemli 
ayırıcı özelliklerinden biridir. Ambalajlarınızı istediği-
niz her renkte ve tabii ki şeffaf olarak da üretiyoruz. 
Kova ve saplar farklı farklı renklerde olabilmektedir. 
Jokey’in 11 standart renginin yanı sıra opsiyonel olarak 
PANTONE, RAL veya HKS standartlarına göre çok 
sayıda özel renk seçeneği ve size özel renkler sunabi-
liyoruz. Parlak metalik etki ve ışıldayan paketler ayrı-
ca göz almaktadır.

Size Özel Şekiller 
Bireysel ambalaj

Size özel bir ambalaj şeklinden daha fazla ürününüzü 
farklılaştıran bir yöntem yoktur. Göze hitap ederek, 
satış noktasında bulunan bütün tüketicilerin bakış-
larını üzerine çeken bir ambalaj mı istiyorsunuz? Ya 
da özel olarak ambalajınızın hedef kitlenize yönelik 
fonksiyonel mi olmasını istersiniz? Jokey Özel Kalıp 
Çözüm’ü ile sizlerle mutabık kaldıktan sonra, tam da 
sizin istediklerinize uygun özel ürünler geliştiriyoruz. 
Jokey Werkzeugbau GmbH şirketimiz, hassas kalıp-
lar üretir ve Jokey Teknik Destek Hizmetleri de size 
dolum hattı kurulumunda yardımcı olur.

Sürdürülebilir Hammadde Seçimi
Sorumlulukla ambalajlayın

Gitgide daha çok sayıda tüketici sürdürülebilir amba- 
laja önem veriyor. % 100 oranında geri dönüştürüle-
bilir sıfır plastiklerin yanı sıra, yine aynı amaçla sıkı 
kontrolden geçirilen yenilenebilir hammaddeden 
üretilmiş plastikler de sunuyoruz. Gıda dışı sektör-
lerde ise son tüketici plastik ambalaj atığı (PCR)  
veya geri dönüştürülmüş diğer özel ürünlerle rakip-
leriniz arasında öne çıkabilirsiniz.

Geleceğin Teknolojileri 
Dijital bir ağa bağlı ve kullanışlı

 ▶  Mobil terminallerle veya tarayıcılı kasalarla ileti-
şim kurabilen Ambalaj 4.0

 ▶  Örneğin; renk dönüşümleriyle sıcaklık değişim-
lerini gösteren ısıya duyarlı termokrom baskılı 
ambalajlar

 ▶  Geniş bir yardımcı aksam ve aksesuar programı 
ve Jokey-Barrier-Tainer gibi ekstra bariyer fonk-
siyonlu akıllı ambalajlar

Jokey Size Özel 
Sizin Şekliniz. Sizin Renginiz. 
Sizin Tasarımınız.

jokey.com / tr / destek-hizmetleri / jokey- 
size-ozel-urun-cozumleri
Jokey.com adresinde “Jokey Size Özel” hakkında çok 
daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bizimle doğrudan ileti-
şime de tabii ki geçebilirsiniz. Sizlere memnuniyetle 
yardımcı olmak isteriz!


