Jokey Ambalaj
Her Konuda Yardımcı

Jokey-Multi-Pack
Tarzın Fonksiyonellikle
Buluşması

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

Ekonomik
Jokey’in plastik enjeksiyon ambalajları, ürünlerinize zarar
gelmesini önlemekte ve hem dolumu hem de lojistiği
kolaylaştırmaktadır.

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

>
düşük ambalaj maliyetleri
>
hafif ağırlık
>
kesinlikle sızdırmaz ve hijyenik
>	kırılmaz ve ayrılmaz, pas tutmaz ve hava koşullarına
dayanıklıdır.
Kullanıcı dostu
Ambalajlarımız, taşıması kolay olup, emniyet kilidiyle
ürünü korumaktadır. Kullanıcı, dolum ürününü tamamen
boşaltabilmektedir. Boş ambalaj ise saklama kabı olarak
yeniden kullanılabilmektedir.
Etkili Tanıtım Aracı
Satın alma kararlarının yaklaşık %80’i anında satış noktasında verilmektedir. Jokey’le tercih edilen üretici siz olacaksınız
>	Birçok şekil, hacim ve aksesuara sahip kapsamlı
ürün gamı
>
Müşterilere özel ambalaj şekilleri geliştirme
>	Yüksek çözünürlüklü, göz alıcı dekorasyon teknolojileri
Sürdürülebilir
İnce cidarlı ambalaj üretimimiz ile her zaman daha az
hammadde kullanmaktayız. Ambalajlarımızın tümü hammadde döngüsünde %100’e kadar geri dönüştürülebilirdir. Aynı zamanda üretim proseslerimizden doğan
ikincil hammaddeleri sadece gıda dışı ürünlerin ambalaj
yapımında da kullanmaktayız.
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Bir Bakışta Tüm Seçenekler

Oval Şeklin Doğru Açılarla
Karşılaşması
Ambalaj Tasarımının Evrimi
Tamamen Yeni Bir Ambalaj Tipi
Jokey-Multi-Pack, oval ve doğru açılı yapının başarılı
bütünleşmesi sizi şaşırtacak.
Yuvarlak köşeleri ile beğeninizi kazanacaktır. Kendine özgü
bu yenilikçi tasarımı, stil ve trendleri değiştirecek.
Ambalajınızı Markanızın Elçisi Haline Getiriyoruz
Ürününüzü görsel olarak öne çıkaran sadece Jokey-Multi-Pack’in bu sıradışı şekli değil, aynı zamanda geniş dış
yüzeyidir. Ürünlerinizin tanıtımını yapmak üzere gövdenin
ön ve arka taraflarında geniş yüzey alanı bulunmaktadır.
Jokey’in birinci sınıf baskı süreci ile dilediğiniz şekilde dekore edilebilir. Marka bilinirliğinizi devam ettiriyoruz; markanız
ile aynı renklerde kovalar, kapaklar ve kulpları kolayca
üretebiliyoruz. Duygulara yönelik markalaşma ile buluşan,
yeni şekle sahip bu tarz, ürünüzün göz alıcı olmasını sizlere
garanti etmektedir.

Çok Yetenekli
Her Amaca Yönelik
Ergonomik Plastik Kulp

Marka ve Ürün Tanıtımına Yönelik Geniş Alan Yüzeyi

Yüksek dayanıklılığa sahip kulp, çift komponentli yapısı

Ambalaj üzerinde tüm ön ve köşe yüzeyler satış noktanızda

sayesinde ambalajdan farklı renklerde üretilebilmektedir.

tamamen görünebilmektedir.

En Etkin Nakliye Optimizasyonu

Yuvarlak köşelere sahip dik açılı şekli, palet üzerinde alan
kullanımını mükemmel hale getirmektedir.

Yeni Jokey-Multi-Pack, ürün lansmanınız için ideal
bir ambalajdır!

Nakliye Güvenliği

Dekorasyon için Tüm Seçenekler

Kapaktaki tırnaklar ambalajın palette stabil durmasını

Ofset, yüksek kaliteli dijital baskı ve kusuruz kalıp içi

mümkün kılmakta ve tam otomatik dolumu daha kolay hale

etiketleme - IML.

getirmektedir.
Taşıma Kolaylığı
Shaker’a Uygunluk

Ambalaj, shaker’a uygun olup, %100 sızdırmaz kalmaktadır.

Açılması kolay ve taşınması güvenlidir.

