(Extended Codex Label)
címkék lehetőségei
Orbán Károly

Kivonat a Codex Zrt. által a Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Napra
készített előadás anyagából.
A teljes prezentáció megtekinthető
a https://goo.gl/JkSQSC oldalon.
Az ECL® a Codex Zrt. által gyártott kibővített, öntapadós alapú címkeszerkezet, melybe jellemzően
kihajtható vagy lapozható füzet van integrálva.
Miközben kihasználja a hagyományos öntapadós címke használata során ismert minden
előnyt, lényegesen több is annál. Hiszen a gondosan felépített címkeszerkezet megsokszorozza
annak információhordozó felületét.

újszerű marketingmegoldások alkalmazása,
nyereményakciók,
 a címke belső oldalain elhelyezett kód alapján regisztrációhoz kötött játékok stb.;
 nyomdai biztonsági elemek alkalmazásával a
hamisítás elleni hatékony védekezésre;
 és még számtalan innovatív, figyelemfelkeltő
megoldás alkalmazására.
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Ezáltal akár több nyelven is lehetőséget biztosít
az alábbiakra:
 az előírt címketartalom (termékösszetétel, figyelmeztetés, felhívás stb.) esztétikus és praktikus megjelenítésére;
 a nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelő adatok és információk olvasható formában történő feltüntetésére;
 a gyártó/forgalmazó által közölni kívánt információk elhelyezésére:
 használati/kezelési utasítás,
 műszaki/technikai adatok,
 részletes termékismertető,
 a gyártó/forgalmazó egyéb termékeinek bemutatása,
 tanácsok, receptek stb.,
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Kihajtható füzetrész
Füzetlapok rögzítése (tűzéssel, élragasztással, varrással vagy ragasztókötéssel)
Ragasztás (hotmelt kenéssel, kétoldalú
ragasztóval, nyomtatott PSA-val)
Öntapadó alap
NÉHÁNY ÉRDEKES TERMÉKFEJLESZTÉS
A CODEXNÉL
Extra kisméretű szerkezet
A legkisebb méretű termék is annyi információval látható el, amennyi éppen szükséges.

A Cs+P szakmai napon elhangzott előadás kivonata

Zárt tasakos megoldás
Különleges szerkezet, mely lehetővé teszi a hajtogatott tájékoztatók önálló címkeszerkezetté alakítását.

Wobbler típusú kialakítás
Figyelemfelkeltő megoldás, mely bármilyen címkézés tekintetében problémás felületre nyújthat egyszerű feldolgozási lehetőséget, valamint
megnövelt információmennyiség közlésére is alkalmas a címkeszerkezetbe integrált füzet segítségével.

Hajtogatott tájékoztatóból készített ECL®
Párhuzamos és kereszthajtással történő kialakítás: a hajtogatott tájékoztató egy felhasználóbarátabb, öntapadós címkeszerkezetté történő kialakítása.

Biztonsági ECL®
Hamisítás ellen védett grafika, biztonsági alapanyagok, nyomtatási megoldások, hologram,
valamint különböző sorszámozási megoldások,
RFID alkalmazása zártláncú biztonsági nyomdánkban.

Megnövelt oldalszámú ECL®
A gyártás akár 120 oldal terjedelemben is lehetséges.
A CODEX ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYEK









Víz- és vegyszerálló alkalmazás
Különleges alapanyag-konstrukciója megfelel az
egyedi felhasználási igényeknek.

A Cs+P szakmai napon elhangzott előadás kivonata




Harmincéves múlt, több, mint tízéves ECL®
gyártási tapasztalat
4 egyedi inline ECL® gyártósor
Hamisítás ellen védett és ECL® típusú termékek gyártása egy helyen
5 ECL® -hez kapcsolódó használati mintaoltalom
Teljes árbevétel nagyobb része már az ECL®
gyártásból származik
Export árbevétel folyamatosan emelkedik
Számtalan díj itthonról és külföldről
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