15η Διεθνής Εκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics

H εταιρεία μας συμμετέχει στην 15η διεθνή έκθεση συσκευασιών, μηχανημάτων,
εκτυπώσεων και logistics (http://www.syskevasia-expo.gr/), που θα
πραγματοποιηθεί από 8 έως 11 Οκτωβρίου, στο Metropolitan EXPO στο Αεροδρόμιο
Ελ. Βενιζέλος.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο περίπτερό μας για να συζητήσουμε για
τα προϊόντα μας και πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τη συσκευασία.
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Επισκεφθείτε την ομάδα μας στην αίθουσα 3/περίπτερο Α36 της έκθεσης για να
μάθετε για τα καινοτόμα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων των ολογραμμάτων
ασφαλείας, των νέων συστημάτων ιχνηλάτησης και αυθεντικοποίησης προϊόντων,
καθώς και για τη νέα τεχνολογία μας σχετικά με την ενσωμάτωση ολογραφικών εφέ
στα καλούπια του ιντζέκτιον (injection moulding).
Ελάτε να συζητήσουμε και να εξερευνήσουμε τα αμοιβαία οφέλη από μία πιθανή
συνεργασία για την ενίσχυση της επιχείρησής σας.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στα πλαίσια της έκθεσης η εταιρεία μας συμμετέχει στις παράλληλες εκδηλώσεις.
Διοργανώνουμε μια ημερίδα με θέμα ”Νανοτεχνολογία για έξυπνη, ασφαλή και
όμορφη συσκευασία”.
Στην ημερίδα μας θα συζητήσουμε για θέματα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας και
το πώς η νανοτεχνολογία μάς διασφαλίζει μια ασφαλή συσκευασία για την
αποφυγή της παραχάραξης.
Επίσης θα μιλήσουμε για το πώς οι ετικέτες και γενικότερα η συσκευασία μπορεί να
εξασφαλίσει την επικοινωνία του προϊόντος με τον πελάτη/καταναλωτή. Τέλος θα

συζητηθούν οι νέες τάσεις και οι νέες τεχνολογίες από την οπτική της διαφήμισης
και του μάρκετιγκ.
Θα χαρούμε να σας δούμε και να συζητήσουμε από κοντά.
Με εκτίμηση,
Κώστας Κεχαγιάς
Υπ. Επικοινωνίας
Nanotypos

Ποιοί είμαστε:
Η εταιρεία μας "Νανότυπος" επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, σχεδίαση,
παραγωγή και αναπαραγωγή ολογραμμάτων υψηλής ασφάλειας με την
μορφή αυτοκόλλητων ή θερμικής ταινίας.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την καταπολέμηση της παραχάραξης
και για την προστασία των προϊόντων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Παρέχουμε λύσεις για εκτυπώσεις ασφαλείας τοποθετώντας ολογραφικές
ταινίες ασφαλείας ή αυτοκόλλητα σε:
• Ετικέτες (π.χ. ετικέτες ποτών/κρασιών, φαρμακευτικών προϊόντων
κτλ.),
• Εσωτερικά πώματα (πχ. πλαστικά μπουκάλια φαρμάκων, μπουκάλια
λαδιών αυτοκινήτων, κτλ),
• Θερμοσυρρικνωτικά φιλμ (μανίκια),
• Πολύτιμα έγγραφα (πχ. τιμολόγια, πτυχία, επιστολές, κτλ.)
• Καθώς και σε μορφή "ξυστού" σε διάφορες μορφές
Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες στον
κόσμο που παράγουμε υψηλής ευκρίνειας ολογράμματα ασφαλείας.
Θα χαρούμε να έχουμε μια επικοινωνία και να βρούμε μαζί τις λύσεις που σας
ταιριάζουν.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Ζητήστε σήμερα να σας στείλουμε δείγματα της δουλειάς μας εντελώς
δωρεάν. Στείλτε μας πίσω σ' αυτό το email (info@nanotypos.com) τα
στοιχεία της εταιρείας σας ή καλέστε μας στο 2310365183 και άμεσα θα
λάβετε δείγματα της δουλειάς μας και κοστολόγιο των υπηρεσιών μας.

