м. Тернопіль, вул. Текстильна, 7, 46020, Україна,
тел./факс: +380 352 25 06 71, +380 352 43 10 75,
+380 352 43 06 41, +380 352 43 09 00,
е-mail: lileya.ua@gmail.com, site: lileya-print.com

Шановні виробники пива!
Поліграфічний комплекс «Лілея» пропонує свої послуги з виготовлення етикетки на пиво.

Це може бути етикетка на скляну пляшку, етикетка на КЕГ, цінник на скляну пляшку, цінник на пет-пляшку.
Для цього ми маємо:
власну дизайн-студію;
обладнання для виготовлення друкованої продукції високої якості.
Ми забезпечуємо:
додрукарську підготовку та післядрукарську обробку;
індивідуальний підхід до замовника, максимальне врахування його побажань;
швидку доставку продукції будь-яким найближчим до замовника перевізником.
На даний час ми плідно співпрацюємо з десятьма регіональними пивзаводами та двома пивзаводами у Польщі.
Видавництво «Лілея» засноване в 1992 році. За довгі роки роботи ми набули великого досвіду та завоювали
довіру замовників. Наша мета — напрацювання довготермінових стосунків з клієнтом. Це є нашою візитною
карткою, знаком якості компанії.

..
..
.

Поліграфічний комплекс «Лілея» оснащений сучасним обладнанням провідних світових
виробників, що дозволяє виконувати як великі замовлення, так і невеликі тиражі (від
1000 комплектів етикетки одного виду) офсетним способом при незмінно високій якості
виконання.

.
..
.

Забезпечуємо повний цикл виготовлення етикетки:
дизайн етикетки (розробка етикетки «з нуля», враховуючи побажання замовника та, при потребі, правки
в текстах і внесення змін в готовому дизайні);
додрукарська підготовка;
друк (на друкарських машинах європейських виробників);
післядрукарська обробка (лакування різними видами лаку, в т. ч. і ультрафіолетовим, або ламінування, тиснення фольгою, висікання спеціальними ножами різної форми, пакування в термоусадкову плівку і доставка
готової продукції до замовника).
Для досягнення безперебійності виробничого процесу на складах підприємства постійно є достатня кількість сировини і матеріалів (папір, фарби, лаки тощо), а також велика кількість ножів для висікання етикетки.
З надією на подальшу співпрацю,
Антон Рудковський
заступник генерального директора
з комерційної частини
моб. тел.: +38 050 377 29 14,
+38 098 506 94 77
е-mail: 3772914@gmail.com

Олександр Савельєв
старший менеджер
моб. тел.: +38 067 456 56 33
е-mail: all144258025@gmail.com

ЦІНИ ТА УМОВИ СПІВПРАЦІ
Перед вами — ЗРАЗКИ ЕТИКЕТОК, які ми можемо надрукувати для вашої продукції (форма і розміри етикетки, дизайн,
кольори та зображення на ній можуть бути будь-якими,
згідно ваших побажань. А це лише приклад для ілюстрації
нашої пропозиції).
Для більшості приватних пивоварів, які поки не мають автоматичних ліній для поклейки етикетки, ми пропонуємо
етикетку на самоклейному папері.
Наша компанія друкує етикетки та упаковку на різних типах паперу: металізованому, крейдяному, етикетковому тощо.
Але якщо у виробника постає потреба у невеликих тиражах
для ручної поклейки на скляні пляшки, то оптимальним рішенням є саме етикетка на самоклейному папері, який має
клейовий шар, закритий паперовою основою. При знятті
цієї паперової основи етикетка легко наклеюється на пляшку і міцно фіксується на ній.

Пропонуємо ціни на друковану продукцію з такими
технічними характеристиками:
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТИКЕТКИ
ТИРАЖ
(РОЗМІРИ, ТИП ПАПЕРУ, КОЛІРНІСТЬ) ЕТИКЕТКИ

ЦІНА
ЕТИКЕТКИ

Етикетка на КЕГ, 120х170 мм, 8 000
що друкується на картоні
16 000
в повний колір

ЦІННИК НА ПЕТ-ПЛЯШКУ

Цінник на скляну пляшку,
52х172 мм, що друкується
в повний колір на картоні

12 000
24 000

Цінник на ПЕТ-пляшку,
65х150 мм, що друкується
в повний колір на картоні

12 000
24 000

Етикетка на скляну пляшку,
80х95 мм, що друкується
в повний колір
на самоклеючому папері

від 2 000

дізнавайтесь
у представників
компанії

Увага! При збільшенні тиражів етикеток вартість одиниці

ЦІННИК НА СКЛЯНУ ПЛЯШКУ

150 мм

продукції зменшується. Дані ціни є приблизними та розраховані тільки для відповідно запропонованих зразків. Для
точного розрахунку ціни саме вашої етикетки просимо
звертатись за вказаними контактами.
ЕТИКЕТКА НА КЕГ
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день:

1

Виробник та адреса потужностей: Тернопільське ВАТ «ОПIЛЛЯ»,
Україна, 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, тел./факс: (0352) 25-96-59.
Ексклюзивний постачальник по Україні: ПП «Нінкасі», тел.: (0352) 25-89-96.
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ЕТИКЕТКА НА СКЛЯНУ ПЛЯШКУ

ПИВО СВIТЛЕ «ГУЛЬВIСА».
12%, 50 дм3. Вміст спирту, не менше 5,7% об. ДСТУ 3888-99.
Поживна цінність 100 г пива: 6,6 г вуглеводів. Калорійність 100 г пива: 62 ккал.
Склад: солод пивоварний ячмінний, вода питна, крупа рисова, цукор, хміль,
дріжджі пивні. Зберігати за температури від +5 до 20 °С в затемненому приміщенні. Вжити до дати, зазначеної насічкою. За номер партії вважати дату
«вжити до».
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Розміри даних зразків зменшені відповідно до оригіналу

