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HAKKIMIZDA
ZET ETİKET bobinden bobine Letterpress, Flekso, Ofset baskı sistemi ile kendinden yapışkanlı - yapışkansız, baskılı - baskısız etiket
sektöründe siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

Hizmet verdiğimiz sektörler arasında Gıda, İçecek, Kozmetik, Kimya, İlaç, Temizlik, Otomotiv Beyaz Eşya, Tarım, Tekstil ve Lojistik sektörleri
yer almaktadır.

Kurumunuzun sektördeki konumunu belirlemek ve doğru reklam kanallarına yönlendirmek, sektörel konumuna bağlı olarak doğru ve etkili
tanıtımla, sektördeki güçlü yanlarını ortaya çıkarıp etkiliyici bir dille vurgulamak, farklılıklarını ve hizmet kalitesini kurumun ismiyle bütünleştirerek
hedef kitlenin zihnine yerleştirmek böylece mevcut müşteriyi korurken, size yeni müşterileri kazandırmak için yanınızdayız.

Yapıcı yaklaşımımız, profesyonel bakış açımız, dinamik ﬁkirlerimiz ve yıllar süren tecrübemiz ile yüksek baskı sistemi ile ilgili çalışmalarımızı
hizmetine sunuyoruz. Profesyonel ekibimiz ve makina parkurumuzla kendinden emin bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Yaratıcı tasarımcılarımızla en etkili etiket tasarımlarınızı müşterilerinize en etkili şekilde hitap eden etiket çalışmalarınızın pazar ve müşteri
analizlerini çok iyi takip eden satış personelimiz sizleri zirveye taşımanın gururunu yaşıyor.

Tecrübeli bakış açımızla kullandığımız baskı tekniklerin, en iyi sonuçları veren deneyimli personelimiz ve kullandığımız baskı makinalarından oluşan parkurmuzun, ürünlerinizin etiketlerinin daha net sonuçlar alabilmesi için sizlere en iyi hizmeti vermektedir.

Deneyimli ve profesyonel ekibimiz ile siz değerli müşterilerimiz için; Son teknoloji kalite kontrol makinelerimiz ile üretilen ürünler son
kontrolden geçerek sizlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılır. Kaliteye verdiğimiz öncelik, sorunsuz üretim ve teslimatımızla sizlerin çözüm ortağı olmaktan
mutluluk duyacağımızı belirtir, başarılı ve keyiﬂi işler dileriz...

ÜRETİM SÜRECİ
Etiket üretim süreçleri 7 aşamadan oluşur.
Sipariş, Graﬁk Tasarım, Renk Ayrımı, Klişe Hazırlık, Baskı, Kalite Kontrol ve Sevkiyat bölümlerinden oluşur.

1- Sipariş : Satış ve Pazarlama departmanından gelen iş örneğinin hangi malzemeye yapışacağını, hangi koşullarda saklanacağı, hangi malzemeye

5- Baskı : Hazırlanan klişeler işlerin özelliklerine göre yapılan üretim programına uygun makinaya göre baskı sistemlerdeki baskı makinelerine verilerek

basılacağı, ürünün teknik bilgilerini ve çalışma ile ilgili bilgilerin doğrultusunda siparişiniz ﬁyat onayınızla birlikte bir sonraki aşamaya iletilmektedir.

uygun baskı materyallerinin üzerine baskıları gerçekleştirilir. Baskı tekniklerindeki farklılıklar mürekkebin basılacak olan materyale aktarma sistemlerinin
farklılarından ve mürekkeplerin yapılarının farklılıklarından oluşmuştur. İşletmemizde kullanılan baskı tekniklerinin tamamında UV mürekkepler kullanıl-

2- Graﬁk Tasarım : Gelen çalışma doğrultusunda ya da yeni üreteceğiniz ürün konseptinin tasarımları graﬁk tasarım bölümümüzde hazırlanmaktadır.

maktadır. İşletmememizdeki baskı makinelerinin eni max. 34 cm, boyu ise 50 cm’ye kadar ulaşan ebatlarımız mevcuttur. Baskı bölümümüzde Düz

Üst düzey çalışmalar pazarlamadan gelecek eksiksiz bilgiler doğrultusunda müşteri odaklı, pazar analizleri doğru yapılarak algıya yönelik; daha minimal,

baskı, Ters Baskı, Piggyback, Triplex, Soğuk Yaldız, Sıcak Yaldız, Selefon, Uv Lak, Gofre, Perforaj ve özel bıçaklı kesim işlemleri yapılmaktadır.

daha sade bir dille anlatılarak tüketicinin ilgisini cezbetmektedir. Bu tarz tasarımların market ya da birinci el satış bölgelerinde daha çok satıldığı uluslar6- Kalite Kontrol : Etiket üretiminin son aşamasıdır. Bu birimde kombine olarak basılan etiketlerin dilimlenmesi ve müşterinin istediği özelliklerde ürün

arası yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Tarafınıza gönderilen graﬁk onay formunu onayladıktan sonra çalışma bir sonraki aşamaya gönderilir.

spesiﬁkasyon formlarına uyularak rulolara sarılıp paketlenmesi işlemi yapılmaktadır. Bu işlem yapılırken aynı zamanda gözle kalite kontrolleri yapılıp
3- Renk Ayrımı : Çalışmalarınızın revizeleri tamamlandıktan sonra üretim sürecine giden ilk adımda çalışmanızın hangi baskı tekniğinde, hangi formlar-

hatalı olan etiketler ayıklanarak makinada yapışan etiketler ayıklanarak sevke hazır getirilmektedir.

la basılacağı, kesim ve üretim özellikleri üretimden alınan bilgiler doğrultusunda çalışmanızın terminle birlikte renk ayrım süreci gerçekleşmektedir.
7- Sevkiyat : Ürününüzün üretim tarafından verilen termini doğrultusunda paketlenen etiketler ﬁrmanıza ürünün dolum yapılan yerine mesafe

Doğru renk ve renk geçişlerinin hazırlandığı bu süreçte, etiket çalışmanızın doğru renklere sahip olması bakımından bu süreci takip eder.

durumuna göre kargo ya da direk sevkiyat araçlarımızla teslim edilir.
4- Klişe Hazırlık : Çalışmaların renk ayrım süreci bittikten sonra çıkarılan negatif ﬁlmler bu süreçte baskı öncesinin son aşaması olan klişe hazırlığı
yapılır. Her renk için ayrı hazırlanan ﬁlmlerden klişe hazırlanır. Bu bölüm de klişe hazırlanması dışında şimdiye kadar basılan tüm işlerin ﬁlm, klişe, bıçak
arşivleri bulunmaktadır. Özel polimer malzemeden üretilen klişelerimiz yüksek hassaslıkta alınacak baskı kalitesine uygun üretilmektedir. Klişesi hazırlanan ve çalışmaya özel olarak üretilen bıçak, baskı bölümüne gönderilir.
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GRAFiK
TASARIM
ZET ETİKET profesyonel tasarım isteğiniz doğrultusunda ilerler. Tasarım isteğinizi ister Zet Etiket bünyesinde, isterseniz destek aldığımız
profesyonel ambalaj tasarımcılarımızdan alabilirsiniz. Etiketin yapışacak ambalaj örneğini satış departmanımıza vererek ambalaja en uygun tasarımı
alacağınızdan emin olabilirsiniz. Siz hayal edin biz tasarlayalım bakış açımızla, vermiş olduğunuz brief doğrultusunda pazar ve rakip analizi araştırması
sonucunda tasarlanan en uygun tasarım aklınızda hiç bir soru kalmadan yanıtlanır. Ürününüz nerede satılırsa satılsın alıcı tarafından karar verme süresi
dört saniyedir. Bu algı süresini tasarıma ne kadar kısa sürede yansıtılırsa satınalma hızı da o kadar hızlı olur. Tasarlanan çalışmalarda bunun gibi etkenler
hesaplanarak tasarlanır. Doğru ambalaj, doğru tasarım satışlarınızı artırır, ürünlerinizin pazarlamasını artıya çıkarır.
Firmamız ile ilgili referans talebinizi bilgi@zetetiket.com.tr den mail isteği ile alabilir, yapmış olduğumuz tasarımları yakından inceleyebilirsiniz.
İşbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunar, üretim ile ilgili süreçleri aktarmaktan keyif duyarız. Başarılı çalışmalar dileriz...

ZET ETİKET uygulama yaptığı etiket tipleri arasında Vellum, Kuşe, Opak Pp, Opak Pe, Pp Tyre, Şeffaf Pp, Şeffaf Pe, Ultra Clear, Eco Termal,
Top Termal, Silver Mat, Metalize Pe, Metalize Pp, Mat Chrome, Florasan Etiket malzemelerine baskılı baskısız olarak tesisimizde Mat Lak, Uv Lak, Mat
Selefon, Parlak Selefon, Kısmi Lak, Embos Lak, Soğuk Yaldız, Sıcak Yaldız, uygulamaları yapılmaktadır.
Sipariş belirtirken basılacak adet miktarlarını, mümkünse alternatif adet isteğiniz doğrultusunda, hangi şartlar altında uygulama yapılacağı,
hangi malzemeye yapışacağını, saklama koşullarını, Dolum şeklini, Sarım yönü bilgilerini, Rulo adet ve Rulo çap bilgilerini siparişini verdiğinizde satış
temsilcilerimiz en uygun malzemeye ve doğru baskı tekniğiyle sizlere gerekli cevabı verecektir. Çalışma hazır ise çalışmayı göndermeniz, hazır değilse
hazır olmadığını bildirmeniz yeterli olacaktır. Fiyat talebi isteğiniz en kısa sürede tarafınıza verilerek onayınızla birlikte çalışmanız hazır ise graﬁk
bölümüne aktarılır. Hazır değilse mevcut pazarınıza en uygun tasarım için tasarım bölümüne aktarılır.
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Etiket Cinsi: PP OPAK
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