Bir
FARK›n›z

olsun

DPAK Prestij Torbalar • DPAK File Torbalar • DPAK Bantl› Torbalar
Etiketler • Etiketli Çuvallar • Rulo Etiketler • Üzüm Torbalar›
Sebze Torbalar› • Koliler • Tüp File ve Extrude File çeﬂitleri

Hakk›m›zda
Farkl› sektörlerde çal›ﬂan ortaklar›n›n profesyonel deneyim ve çal›ﬂmalar›n› birleﬂtirerek
kurduklar› firmam›z; kuruluﬂundan bu yana gözetti¤i ilke ve prensipler, benimsedi¤i
hizmet anlay›ﬂ›, ilke edindi¤i de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar› ve tüm bu ayr›cal›klar› kullanarak
gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalarla k›sa zamanda piyasada ayr›cal›kl› bir konuma gelmiﬂtir.
Farkl› alanlarda çal›ﬂmalar›n› sürdüren firmam›z›n baﬂl›ca faaliyet alanlar›;
• Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri (Genel Yönetim, Süreç Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemleri)
verilmesi,
• Paketleme Hizmetleri konusunda firmalara dan›ﬂmanl›k ve ambalaj malzemesi
tedarik konusunda destek verilmesi,
• Grafik – Tasar›m Çal›ﬂmalar› yap›lmas›,
• Özel ambalaj malzemesi üretimleri, DPAK Prestij Torba, DPAK File Torba, DPAK
Bantlı Torba ve Etiketli Çuval Üretimleri gerçekleﬂtirilmekte ve müﬂterilerimizin
kullan›m›na sunulmas›,
• Firmalara Özel Ambalaj çözümleri ve Özel Paketleme çözümleri sunulmas› olarak
özetlenebilir.
Halen faaliyet konular›yla ilgili tüm dünya konjüktüründe meydana gelen geliﬂmeleri
yak›ndan takip eden firmam›z, müﬂterileriyle oluﬂturdu¤u farkl› çal›ﬂma ve hizmet
anlay›ﬂ›yla hizmetlerine devam etmektedir.

DPAK PRESTIJ TORBALAR
DPAK F‹LE TORBALAR
DPAK BANTLI TORBALAR
ET‹KETL‹ ÇUVALLAR
D‹⁄ER ÜRÜNLERiMiZ

DPAK PRESTIJ, DPAK F‹LE, DPAK BANTLI TORBALAR,
ET‹KETL‹ ÇUVALLAR v e ç a l ı ﬂ t ı ¤ ı m ı z d i ¤ e r ö z e l a m b a l a j m a l z e m e l e r i m i z ;
• Görsel özelliklerine ve niteliksel farkl›l›klar›,
• Farkl› sektörlerde ürünün seçilebilirli¤ini v e d i k k a t ç e k i c i l i ¤ i n i a r t › r m a s › ,
• Pratik oluﬂu, ürün kalitesini belirginleﬂtermesi,
• Ürün raf ömrünün ve dayanma süresinin artması
• Marka vurgusunun güçlü bir ﬂekilde yap›labilmesi gibi özellikleriyle ürüne,
markaya ve kullan›c› firmalara önemli avantajlar sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
profesyonel çal›ﬂmalarda da tercih edilmektedir.

DPAK PREST‹J Torbalar›m›z›n genel özellikleri;
• 250 gram ile 6.000 gram aras› paketleme kapasitesne
sahiptir.
• ‹stenilen ebatlarda çal›ﬂ›labilme avantaj›
• Manuel ve otomatik paketlemede kullan›ma uygun olmas›
• Maksimum on renk foto¤raf bask› yapabilme özelli¤i
• Üretim teknolojisi ve torbalar›n özellikleri nedeni ile,
ürünlerin nefes alabilmesi ve ürün dayan›kl›l›¤›n›n, raf
ömrünün artmas›
• Tasarlanan ve uygulamas› yap›lan bask› ve bask› kalitesi
ile markan›n ön plana ç›kmas›, ürün kalitesinin
belirginleﬂtirilmesi ve seçilebilirlili¤inin art›r›lmas› olana¤›
• Farkl› renklerde file ile çal›ﬂabilme avantajlar›n›n, ürün
seçilebilirli¤ini ve dikkat çekicili¤ini art›rmas›
• Torbalar›n bir taraf›n›n komple PE olmas› ürünün ›ﬂ›¤a
karﬂ› korur. (Bu patates için önemli bir özelliktir)
• Torba geniﬂ yüzeyine her türlü bilgi ve görsel malzemenin
bas›labilmesi, ayr›ca torba üzerindeki boﬂluklara gerekli
tüm bilgilerin bask› s›ras›nda veya bilahare termal etiketlerle
yaz›labilmesi avantaj›na sahiptir.

DPAK F‹LE Torbalar›m›z›n genel özellikleri;
• 250 gram ile 6.000 gram aras› paketleme kapasitesi
• ‹stenilen ebatlarda çal›ﬂ›labilme avantaj›
• Manuel ve otomatik paketlemede kullan›ma uygun
olmas›
• Maksimum on renk foto¤raf bask› yapabilme özelli¤i
• Üretim teknolojisi ve torbalar›n özellikleri nedeni ile,
ürünlerin nefes alabilmesi ve ürün dayan›kl›l›¤›n›n, raf
ömrünün artmas›
• Tasarlanan ve uygulamas› yap›lan bask› ve bask›
kalitesi ile markan›n ön plana ç›kmas›, ürün kalitesinin
belirginleﬂtirilmesi ve seçilebilirlili¤inin art›r›lmas› olana¤›
• Farkl› renklerde file ile çal›ﬂabilme avantajlar›n›n, ürün
seçilebilirli¤ini ve dikkat çekicili¤ini art›rmas›
• Her türlü bilgi ve görsel niteliklerin bas›labilmesi ve
torba üzerindeki boﬂluklara gerekli tüm bilgilerin bask›
s›ras›nda veya bilare termal etiketlerle yaz›labilme
avantaj›

DPAK BANTLI Torbalar›m›z›n genel özellikleri;
• 250 gram ile 6.000 gram aras› paketleme kapasitesine sahiptir.
• ‹stenilen ebatlarda çal›ﬂ›labilme avantaj›
• Maksimum on renk foto¤raf bask› yapabilme özelli¤i
• Üretim teknolojisi ve torbalar›n özellikleri nedeni ile, ürünlerin nefes alabilmesi ve ürün dayan›kl›l›¤›n›n,
raf ömrünün artmas›
• Tasarlanan ve uygulamas› yap›lan bask› ve bask› kalitesi ile markan›n ön plana ç›kmas›, ürün kalitesinin
belirginleﬂtirilmesi ve seçilebilirlili¤inin art›r›lmas› olana¤›
• Farkl› renklerde file ile çal›ﬂabilme avantajlar›n›n, ürün seçilebilirli¤ini ve dikkat çekicili¤ini art›rmas›
• Yap›ﬂkan bant sistemi sayesinde, paketlemede iﬂçilik ve zamandan tasarruf sa¤lama avantaj›
. Bant sisteminin yap›ﬂt›r›ld›¤›nda aç›lmamas› nedeniyle, malzeme emniyetinin sa¤lanmas›..
• Torba bask› yüzeyine her türlü bilgi ve görsel malzemenin bas›labilmesi, ayr›ca torba üzerindeki
boﬂluklara gerekli tüm bilgilerin bask› s›ras›nda veya bilahare termal etiketlerle yaz›labilmesi avantaj›na
sahiptir

ET‹KETL‹ ÇUVALLAR

ET‹KETL‹ ÇUVALLARIMIZ, talebe göre
3 Kg - 50 Kg aras›nda taﬂ›ma kapasitesine
sahiptir. ‹stenilen kumaﬂa, istenilen bask›
çal›ﬂmas› yap›lmakta ve L Dikiﬂli Çuval olarak
firmalar›m›z›n hizmetine sunulmaktad›r.
Tasar›m ve Bask› çal›ﬂmalar› da firmam›zca
üstlenilmektedir.

D‹⁄ER ÜRÜNLER‹M‹Z
ve H‹ZMETLER‹M‹Z

•Grafik-Tasar›m çal›ﬂmalar›
• Ambalaj malzemeleri tasar›m, üretim ve sat›ﬂ›
• Etiketler
• DPAK PREST‹J torba üretimi
• DPAK F‹LE torba üretimi
• DPAK BANTLI TORBA Üretimi
• Etiketli Çuvallar
• Kendinden yapıﬂkanlı Kasa Örtüleri
• Plaj Çantaları
• Özel ambalaj çözümleri
• Özel paketleme çözümleri
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