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 винороби!
Поліграфічний комплекс «Лілея» пропонує свої послуги з виготовлення етикеток на вино.

..
..
.

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.
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 (300-500 тисяч комплектів
етикетки і більше), 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 (кольороподіл, виготовлення друкарських і штанцформ);
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

ЕТИКЕТКА

тиснення логотипу фольгою

ЦІНИ ТА УМОВИ СПІВПРАЦІ
Перед вами — ЗРАЗОК ЕТИКЕТКИ, яку ми можемо надрукувати
для вашого вина (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 виноробів, які поки не мають автоматичних ліній для поклейки етикетки, ми пропонуємо етикетку на самоклейному папері.

135 мм

Комплект складається з етикетки та контретикетки. Як правило,
на етикетці розміщуються назва і логотип (торгова марка) виробника, найменування і опис продукту, місткість. На контретикетці містяться детальні інформації про виробника і виробництво, склад і харчові характеристики продукту, дату виготовлення, термін та умови зберігання, штрих-код тощо.

Пропонуємо ціни на етикетку на самоклейному папері
з такими технічними характеристиками:

Місткість

Вміст спирту 0,0-0,0% об.

0,75 л

Вміст цукру 0,0-0,0% мас.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕТИКЕТКИ

Код ЗКПО 00000000, Ліцензія № 000, ДСТУ 000.000-00

72 мм

КОНТРЕТИКЕТКА

4 820000 000000

Виробник: 000000, Україна, 90202, Закарпатська обл. с. 00000000, вул. 00000000 000,
тел.: +38 000 000 00 00, +38 000 000 00 00,, е-mail: ооооооооооо@gmail.com.
Склад: вино виноградне, концентроване виноградне сусло. Калорійність та харчова
цінність в 100 г продукту: 00 ккал, білки, жири – 0 г, вуглеводи – 0,0 г. Термін придатності необмежений за дотримання умов зберігання. Гарантійний термін зберігання
18 місяців з дати розливу. Зберігати за температури +5 – +16 0С і відносної вологості
повітря не більше 85%, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів. Без ГМО.
Алкоголь протипоказаний дітям і підліткам до 18 років, вагітним і жінкам, що годують,
особам із захворюваннями центральної нервової системи, нирок, печінки та інших органів травлення, водіям за кермом та операторам при роботі з механізмами та машинами.
Номер партії визначається датою розливу.
Дата розливу:

Вміст спирту 0,0-00,0% об. Вміст цукру 0,0-0,0% мас. Місткість 0,75 л

80 мм

Виготовлене з винограду, вирощеного в екологічно чистій зоні Закарпаття,
на висоті 000-000 метрів над рівнем моря в урочищі «Ооооооооо», оточеному
дубово-буковими лісами. Унікальні грунтово-кліматичні та екологічні умови сприяють
вирощуванню солодкого винограду.
Його переробка проводиться за давньою технологією, спрямованою на виготовлення
високоякісних, марочних, високоекстрактивних вин. Витримка вин в дубових бочках триває
не менше 18-и місяців у старовинних погребах, висічених у скелі.
Їх глибина – від 5 до 25 метрів, середньорічна температура повітря становить 10-12 0С.

ТИРАЖ
КОМПЛЕКТІВ

Етикетка, що друкується
в повний колір та покривається
водно-дисперсійним лаком

від 1000

Етикетка, що друкується
в повний колір та покривається
ультрафіолетовим лаком
або ламінується плівкою

від 9000
(можна 9 видів
по 1000 шт.)

ЦІНА
КОМПЛЕКТУ

дізнавайтесь у
представників
компанії

Етикетка, що друкується
від 9000
(можна 9 видів
в повний колір та покривається
ультрафіолетовим лаком
по 1000 шт.)
або ламінується плівкою,
з подальшим тисненням логотипу
металевою фольгою

ВИНО СТОЛОВЕ ВИНОГРАДНЕ
ОРДИНАРНЕ НАПIВСОЛОДКЕ БІЛЕ

60 мм

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.

(без врахування додрукарських витрат)

Увага! При збільшенні тиражів комплектів етикеток вартість

одиниці продукції зменшується.
Дані ціни є приблизними та розраховані тільки відповідно цього
зразка етикетки.
Для точного розрахунку ціни саме вашої етикетки просимо звертатись за вказаними контактами.

