
Jokey Individual
Tasarım ile Tüketiciyi Baştan 
Çıkarın.



Ürününüz için özel olarak tasarlanmış benzersiz bir am-
balaj tüketiciyi kendine çekip ve satın almaya teşvik eder. 
Güçlü bir ambalaj tasarımı, tüm dikkati ürününüze yönelt-
mekte ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

Jokey Plastik ambalajınızı tam olarak konseptinize ve 
markanızın kurumsal imajına göre tasarlamaktadır. İşin 
uzmanlarınca gerçekleştirilen tasarımsal, işlevsel ve 
kolaylık açısından en yeni ambalaj tekniklerinden yararla-
nabilirsiniz. Dekorasyon ihtiyacınız için de kusursuz Kalıp 
içi Etiketleme – IML, yüksek kaliteli dijital baskı ve ofset 
hizmetinizdedir.

Jokey Individual  
Ürününüzle dikkat çekin 
Satış başarınızı katlayın.

100% Tutku 
Fark Yaratan Çalışan Kadromuz.

Jokey, bir aile şirketinin hizmete bağlılığı ile uluslararası 
kurumsal bir grubun performansını bir araya getirmek-
tedir. Değerli bir müşterimiz olarak, sorunlarınıza hızlı ve 
etkili şekilde çözüm sunan, satış temsilcimiz size hizmet 
verecektir.

Dünya çapındaki 15 şirket yerleşkemizde çalışan, farklı 
becerilere, deneyimlere ve kültür geçmişlerine sahip 
ekiplerimiz yüksek ölçüde motive olup, ambalajınızı her 
geçen gün daha iyi hale getirebilmektedir. Bizim için am-
balaj sadece bir kap değildir. Kaynakların korunması ve 
lojistiğin geleceğinin şekillendirilmesi için sizi ve müşteri-
lerinizi memnun etmenin bir yoludur.
 
Biz bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz



Baskı 
Baskı Dizaynı

Logo, renkler, metin ve görüntü arasındaki etkileşim, mar-
kanızın ayırt edici kurumsal kimliğini oluşturur ve markanızın 
rekabetçi gücünü ortaya koyar.

Ambalaj Renkleri 
Markanızı Eşsiz Hale Getirin.

Renkler duyuları harekete geçirir ve markanızın tanınması 
için önemli role sahiptir. Ambalajınızı şeffaf da dahil olmak 
üzere dilediğiniz renkte üretebiliriz. Kova ve kulplar farklı 
renklerde üretilebilmektedir. Jokeyde ki 11 standart renge 
ek olarak, PANTONE, RAL, HKS ve size özel renklerde 
üretim yapabilmekteyiz. Parıltı, metallik efektler ve parlak 
etiketler de ürünlerinize görsel zenginlik kazandırır.

Görsel Motifler 
En Yalın Duyu.

Ürün görselleri içgüdülere hitap eder ve satın alma 
motivasyonu oluşturur. Jokey’de Kalıp içi Etiketleme – 
IML uygulamaları, göz alıcı duyusal motiflere ulaşmanızı 
mümkün kılmaktadır. Tüm kova ve kapak yüzeyi ve en uç 
kenarlara kadar baskı yapılabilmektedir. İsteğe bağlı çoklu 
algı efektleri, koku alma, tat alma duyularına hitap etmekte 
ve tüketicileri şaşırtmaktadır.

Eşsiz 
Ambalaj Tasarımları.



Size Özel Ambalaj Tasarımları
Özel Kalıp Yapımı.

Hiçbir tasarım, size özel olarak şekillendirilen ambalaj kadar 
fark yaratmamaktadır. Satış noktasında dikkatleri üzerine 
çeken ilgi çekici bir ambalaj mı arıyorsunuz? Ambalajınızın 
işlevinin özellikle müşterilerinize uygun olmasını mı istiyor-
sunuz? Jokey Kalıp Üretim Hizmeti ile sizinle yoğun işbirliği 
içerisinde tam olarak isteklerinize uyan özel bir tasarım 
geliştiriyoruz. Jokey Werkzeugbau GmbH çok hassas 
detaylara sahip kalıplar üretmektedir.Bununla birlikte, Jokey 
Teknik Hizmeti dolum hattı kurulum aşamasından itibaren 
size teknik destek sağlamaktadır.

Geleceğin Teknolojileri
Online ve kullanışlı. 

>  Ambalaj 4.0, mobil aygıtlar ve tarayıcılar tarafından oku-
nabilir bilgiler taşımaktadır.  

>  Yetenekli Ambalaj, termokromik efekte sahip akıllı am-
balajlar, ısı değişimini, etiketin üzerindeki rengi değişti-
rerek göstermektedir. 

>   Akıllı Ambalaj, Jokey-Barrier-Tainer gibi ek bariyer 
işlevine ve aynı zamanda kapsamlı aksesuar dizisine 
sahiptir.

Çevre Dostu Ambalaj
Jokey Eko Konsepti.

Malzeme kullanımını en aza indirmek amacıyla ambala-
jımızı mümkün olan en ince cidarla üretmekteyiz. Amba-
lajlarımız homojen poliolefinlerden yapılmış olup, %100’e 
kadar geri dönüşümlüdür. Üretim proseslerimizden doğan 
ikincil hammaddeleri sadece gıda dışı ürünlerin ambalaj 
yapımında tekrar kullanmaktayız.



Ambalaj Tasarımı
Danışmanlıkla başlayan, Tasarım Oluşturma ile Biten 
Yaratıcılık.

Başlangıç olarak, ambalaj tasarımınızdan ne beklediğinizi 
ve ihtiyaç duyduğunuz ebatları sizden dinliyoruz. Sonra-
sında bir tasarım konsepti geliştiriyoruz. Deneyimli ambalaj 
uzmanları olarak, neyin teknik olarak mümkün olduğunu ve 
kusursuz reklam etkisini nasıl sağlayabileceğimizi biliyo-
ruz. Ayrıca, ambalajlarınız için size bir renk düzeni tavsiye 
ediyor ve motifler, metin, logolar vb. unsurlar ile bir bütün 
olarak baskı görüntüsü geliştiriyoruz.

Görselleştirme
Ambalaj Tasarımınızın 3 Boyutlu Her Açıdan Gösterimi .

Tasarladığınız dizayn konseptini, dijital 3 boyutlu görsel-
leştirme ile size konsept olarak sunabilmekteyiz. Böylelikle 
olabilecek en gerçekçi koşullarda değerlendirmesini 
yapabilir ve her açıdan inceleyebilirsiniz. Sizinle koordineli 
şekilde ve onayınızı aldıktan sonra, baskı görüntüsüne 
yönelik olarak taslak çalışmasını yapmaktayız.

Jokey Tasarım Hizmeti  
İşin Uzmanlarınca Gerçekleşti-
rilen Size Özel Kalıplar.
Ambalaj, ürününüzün en önemli satış noktasıdır. Tüm 
satınalma kararlarının yaklaşık yüzde 80’i anlık olarak satış 
noktasında verilmektedir. Bu nedenle ilgi çekici ambalaj 
kritik bir rol oynamaktadır: Müşterileri kendine çekmekte ve 
ürünü almalarına teşvik etmektedir.

Ambalaj Tasarımınıza Yönelik Tam Hizmet Paketi.

Ambalajın sunabileceği, tüm satış potansiyelini ortaya 
çıkarmak için Jokey Tasarım Hizmetini oluşturduk. Eksiksiz 
ambalaj tasarımı hizmet sağlayıcısı olmak adına, tasarım 
şablonları oluşturarak, sizin için danışmanlıktan yaratım 
sürecine kadar her şeyle ilgileniyoruz.

Jokey Tasarım Hizmeti her bir standart veya özel kalıp 
ambalaj çözümümüz ile ambalaj tasarımınızı oluşturmakta-
dır. Sizin için hedeflediğiniz tüketici kitlesine uygun olarak, 
ürününüzün ihtiyaç duyduğu özgün ve duyusal tanıtımı 
sağlayan ve dolayısıyla markanızı tanınır hale getirmeye 
yardımcı olan tasarımlar yaratmaktadır.



Dekorasyon
En Son Teknoloji ile Uygulama.

Kusursuz IML kalıp içi etiketleme uygulaması, en kaliteli 
yüksek çözünürlüklü görsel-duyusal motifleri basabil-
mektedir. Ayrıca, tekil efektlerin yanında çoklu duyusal 
efektler ve dijital etkileşimler de IML kalıp içi etiketlere 
entegre edilebilmektedir. Az adetli baskı ihtiyacı olan 
ürünlere yönelik olarak da dijital baskıdan yararlanarak 
benzer şekilde yüksek kaliteli çözümler sunuyoruz.

Baskı Öncesi 
Teknik Olarak Mükemmel Baskı Klişeleri.

Ofset baskı sorumlularımız ambalajınız üzerindeki baskı 
motifleri için baskı şablonları oluşturmaktadır. Lider üre-
tici olarak, binlerce klişe oluşturulmasına yönelik deneyi-
mimizi tek merkezde topladık, bu tecrübemizi sizlerle de 
paylaştık.

Uzmanlığımızdan Yararlanın.

Jokey Grubu dünyanın lider plastik ambalaj üreticilerin-
den biridir. Dekorasyon söz konusu olduğunda, Kalıp 
içi Etiketleme ve dijital baskı gibi yenilikçi yöntemlerle 
endüstrinin liderlerinden biriyiz. 

Ambalajdaki uzmanlığımız ve uzun vadeli deneyimimiz ile 
hizmetinizdeyiz.

Sizlere hizmet vermekten memnuniyet 
duyarız.

Jokey Tasarım Hizmeti
Fon +90 262 648 57 00
E-posta designservice@jokey.com
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Bize Ulaşın!

Jokey Plastik Istanbul San.ve Tic. A.S.
GEBKIM O.S.B. Refik Baydur C. No.15
TR - 41455 Dilovasi – Kocaeli

Fon +90 262 647 57 00
Faks +90 262 754 84 82
E-posta satis@jokey.com 


