آیا لیبل در فروش محصىل تاثیر گذار است؟

این نقالٌ بران است کٌ تأثیر برچسب (لیبل) برٍی قصد خرید نصرفکنندى ٍ تأثیرات برٍی عَانل
اقتصادی ٍ اجتهاعی ٍ انَاع لیبل ٍ چاپ آن را تحلیل نیکند.
این یک ٍاقعیت است کٌ رقابت بین کااليا ٍ خدنات رٍزبٌرٍز بیشتر شدى ٍ شرکت يا تالش
نیکنند کٌ نتفاٍت از دیگر شرکت يا باشند ٍ يهچنین نصرفکنندى يایی کٌ بٌ اطالعاتی بیشتر در
نَرد نحصَالتی کٌ قصد خرید دارند احتیاج دارند کٌ با نتنَع شدن نحصَالت دستیابی بٌ این
اطالعات پیچیدى تر شدى ٍ نصرف کنندى خَاستار یک نحصَل با يَیت در بازار نَفق است ازاینرٍ
برچسب یا لیبل یکی از نًو ترین نعیاريایی است کٌ باعث تبعیض بین نحصَالت شدى است.

لیبل کَچک ترین ٍ سبک ترین جزء در بستٌبندی يا است .انا این نَجَد کَچک ٍ ظریف
شخصیت ٍ يَیت نحصَل را رقو نیزند لیبل درعینحال نکهل يهٌ بستٌبندیيا است .رٍی
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شیشٌ ،کارتن ،قَطی ،ظرٍف پالستیکی ٍ ير بستٌ يای دیگری کٌ خَدشان چاپ شدنی يستند
کو ٍبیش نشانی از برچسب يو دیدى نیشَد.
يیچ ژانر دیگری در بستٌ بندی سراغ نداریو کٌ تا این حد ازنظر جنس ٍ طرح ٍ شیَى يای چاپ ٍ
کاريای تکنیکی ٍ کاربرديا ٍ خَاص ،نتنَع باشد .بنابراین دى يا تخصص در این رشتٌ بٌ کار
نی افتند ٍ گردش نالی گستردى ای حَل این زیبای کَچک در جریان است.
از جنبٌ يای فنی ،اقتصا دی ،بازاریابی ،طراحی ٍ کاربردی برچسب تنَع فراٍانی دارد در اینجا فقط
اشارى نیکنیو بٌ انَاع لیبل ٍ رٍش يای چاپ تا ببینیو کدام گَنٌ در دسترس ٍ کدانین در دسترس
نا نیستند.
از لیبل يای آب چسب نعهَلی تا پشت چسب دار ٍ خَدچسب ٍ شرینک گرفتٌ تا لیبل يای
قالبی  ٍ IMLلیبل يَشهند ٍ الکترٍنیک ٍ لیبل يای رسانٌای  ٍ AIلیبل يای ضد جعل ٍ لیبل
کااليای خاص ،دنیایی از نَاد نتنَع ٍ ناشین آالت تخصصی چاپ ٍ پس از چاپ ٍجَد دارد.
چاپگران نا با برخی از برچسب يای اخیر بیگانٌ اند .بعضی لیبل يای عادی تر نیز برای آن يا چندان
عادی بٌ نظر نهیرسند .کاغذيای پشت چسبدار در ایران تَلید نی شَند ،يرچند کٌ نَاد اٍلیٌ آن
بیشتر ٍارداتی است .نَاد اٍلیٌ شرینک لیبل يا بٌ نقدار نحدٍد در داخل کشَر تَلید نیشَد.
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نَاد اٍلیٌ  PPبرای برچسبيای  IMLبٌ جز گریديای خاصی در پترٍشیهی ایران ساختٌ نیشَد،
انا این برچسب در ایران چاپ نهی شَد .لیبل يای يَشهند ٍ الکترٍنیک ٍ تعانلی ٍ رسانٌای نیز
اغلب ٍاردا تی يستند.
لیبل يای يَشهند کٌ در بستٌ بندی غذایی کاربرد فراٍانی دارند ،نَعی حسگر يستند کٌ کیفیت
نحصَل ٍ سالو بَدن آن را نشان نیديد .برچسب يای الکترٍنیک کاربرديای فراٍانی چٌ بٌ
تهاسی یا غیر تهاسی در يهٌ زنینٌ يای غیر بستٌ بندی نانند انبارداری ،سرشهاری ٍرٍدی ٍ خرٍجی
ٍ شناسایی اتَنبیل يا در گیت عَارضی ٍ...دارند .برچسبيای  QRدر طرح شبنو ٍ برچسبيای
رسانٌ ای یا ٍاقعیت افزٍدى ...ٍ AI
بیشترین نَع لیبل کٌ در ایران چاپ نی شَد پشت چسبدار است کٌ بٌصَرت ٍرق یا رٍل
نَرداستفادى قرار نیگیرد .بٌ خاطر ٍجَد کارخانٌ یا چا پخانٌ تَلیدی این نحصَل يهیشٌ در
دسترس است ٍ چاپ آن با دستگاى نعهَلی رٍل کو عرض ٍ نیز با افست ٍرقی انجام نیشَد.
در نَرد ناشین آالت چاپ برچسب باید گفت کٌ يهٌ رٍش يای چاپ در کار لیبل نَرداستفادى قرار
نیگیرد .دستگاى يای یک ٍرقی تا فرنت يای بزرگ افست ،ناشینيای پیشرفتٌ فلکسَ ،گراٍر،
سیلک اسکرین ،چاپ بالشتکی ٍ حتی رٍش يای دستی اسکرین ٍ کلیشٌای در چاپخانٌيای
کَچک يهگی بٌ کار لیبل نیآیند .انا بین این يهٌ دستگاى يا تنًا یک نَع ناشین بٌ نام دستگاى
چاپ لیبل نعرٍف شدى است ٍ آن رٍل عرض کو NARROW WEBاست.
ناشینيای کوعرض دستگاى يای رٍل کٌ در عرض  02تا  02سانتینتری ساختٌ نی شَند .یعنی
بٌجای یک رٍش چاپ نی تَاند دٍ یا چند رٍش چاپ را بايو داشتٌ باشد.

کلمات کلیدی :لیبل ،برچسب ،پشت چسب دار ،لیبل سفید ،لیبل شیشٌ ای
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