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Jubileumi szám

Innovatív lamináló fóliák 
A LEGNAGYOBB KIHÍVÁSOK AT JELENTŐ MUNK ÁKHOZ

Amit keres: SoFT TOUcH® (Szabadalmaztatta a Ti Spain Európában és Kínában.) 

Szeretné különlegessé tenni a terméke  
csomagolását vagy a reklámanyagait? 
Szeretné, ha különbözne a többitől?  
Mit szólna hozzá, ha a vásárlók 70%-a 
választaná az Ön készítményét?

SoFT TOUcH® – extramatt fólia rózsaszirom ta-
pintással, amelytől a csomagolása vagy a nyom-
tatott anyaga luxus és exkluzív külsőt kap. A kéz-
zel fogható előnyökön kívül, az eredeti színeket 
kiemeli és a laminált végtermék lenyűgöző lesz. 
A SoFT TOUcH® tökéletes választás könyv- és 
magazinborítókhoz, képeslapokhoz, névjegyek-
hez, marketingbrosúrákhoz és mindenfajta la-
minált csomagoláshoz (például parfümök, sze-
szes italok, ékszerek és luxus ajándéktasakok).

NEUROMARKETING  
LUXUSTERMÉKEK CSOMAGOLÁSÁNÁL 

A legújabb kísérletek bizonyítják, hogy a SoFT 
TOUcH® fóliával laminálás pozitívan befolyá-
solja a vásárlókat. Neurológiai kutatások kimu-
tatták, hogy a SoFT TOUcH® érintése kedvező 
hatással van az érzelmeinkre is. Ezek a tanul-
mányok nemcsak azt mutatják, hogy mennyire 
pozitívan vélekednek a vásárlók a SoFT TOUcH® 
fóliával borított termékről, hanem azt is, hogy 
tízből hét vásárló választaná a SoFT TOUcH® 
finish-t más, hagyományossal szemben. 

A DERPROSA™ fóliák lehetőséget adnak a stílus 
és a termék esszenciájának kiemelésére.
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A DERPROSA™ több mint 28 éves gyártótapasz-
talattal a világ egyik vezető BOPP-gyártójának, a 
Taghleef Industries csoportnak (Ti) a grafikai  
piacra fókuszáló brandje. A biaxiálisan orientált poly- 
propilén (BOPP) fejlesztésére, gyártására és piac-
ra dobására specializálódva, a Taghleef Industries 
csoportnak több mint hetven országban, öt kon-
tinensen van gyára, fejlesztési centruma, logisz-
tikai központja és kereskedelmi részlege.

A JÖVŐ VELÜNK KEZDŐDIK! 

Gyártási folyamatok
A DERPROSA™ fóliák előállításához szükséges 
összes gyártási folyamatot (extrúzió, bevonatok, 
hasítás és csomagolás) egy helyen, egy tető alatt 
végezzük (a Ti spanyolországi telephelyén), ezzel 
garantálva a minőséget a vevőinknek.

Innováció
A DERPROSA™ innovációját és a kivételes szakér-
telmét elismerik és nagyra értékelik a partnereink 
világszerte. A DERPROSA™ egyet jelent az in-
novációval. 

Megkülönböztetés
A DERPROSA™ felhasználási lehetőségei, ötletei, 
koncepciói és termékei versenyképes előnyöket 
kínálnak. Partnereink bíznak bennünk, mert 
tudják, hogy mindig a legújabb, legfrissebb ter-
mékeket kapják tőlünk.

Megoldások
Vevőink nem csak azért választják a DERPROSA™ 
fóliáit, mert ismerik a termékek minőségét, ha-
nem azért a hozzáadott értékért is, amit a sze-
mélyre szabott megoldásainkkal kínálunk. 

Ökológia
A DERPROSA™-nál úgy irányítjuk a termelési 
folyamatainkat, hogy csökkentsük az ökológiai 
lábnyomunkat és az energiafelhasználásunkat.

A DERPROSA™ branddel prémium minőségű 
fóliákat állítunk elő, és a kutatási-fejlesztési 
csoportunk munkájának segítségével fo-
lyamatosan újdonságokkal jelenünk meg a 
piacon.

További információért kérem keressen minket:
Gerendai Zsuzsanna, kereskedelmi képviselő 
derprosa.hungary@ti-films.com 
Telefon: +36 70 319 8082

HQ: Amanda Chreptowicz – Eastern Europe  
Sales Manager
amanda.chreptowicz@ti-films.com
Call center: + 34 91 337 70 50
www.derprosa.com
www.ti-films.com
www.trendingpackaging.com

Taghleef Industries (Ti) 
A dubai központú Taghleef Industries (Ti) a világpiac egyik vezető, vevőközpontú BOPP-fólia 
előállítója. Kilenc országban, öt kontinesen jelen lévő gyártókapacitással a Ti 410 000 tonna 
speciális, többféle célra is felhasználható élelmiszer-ipari, címke-, ipari és grafikai fóliát állít elő.  
A Taghleef csoport olyan brandekkel büszkélkedhet, mint a Titanium™, NATIVIA®, EXTENDO®, 
DERPROSA™, SynDECOR™ és VISION®.      
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