
متالیک را  ینتیجهبا گرما روی صفحه انتقال یک فویل طالیی یا نقره ای  اچاپ طالکوب نوعی چاپ است که ب

خاصی  طوربهمحصوالت  شودمی. اگر از چاپ طالکوب روی بسته بندی درست استفاده شود باعث زاردمیبه جا 

. در ادامه به فواید استفاده از چاپ طالکوب اشاره شونددرگیر کاال  یبصر ازلحاظ هامشتریبه چشم بیایند و 

.کنیممی  

 

الکوب روش خوبی برای بهتر کردن بسته بندی استچاپ ط  

طالکوبی از زمان  یشیوه. شودمیچاپ داغی طالکوب تنها با سه عامل اصلی گرما، فشار و فویل مناسب انجام 

از آن روی کارت ویزیت و بسته بندی استفاده  توانمیتا به امروز پیشرفت زیادی کرده است و  هاکتابصحافی 

 کرد.

در دستگاه طالکوب هستند )به علت اینکه  شدهاستفاده هایرنگویل نقره و طالیی پرطرفدارترین ف بااینکه

فویل های امروزه . شوندمیدیگری هم در چاپ طالکوب استفاده  هایرنگانتخاب امنی برای چاپ هستند( 

.شوندمیدر بسیاری از چاپخانه ها در بسته بندی استفاده  گالسه، براق، مات، پورسلین و هولوگرافیک  

بلکه باید به طراحی خوب و مواد بسته  شودمیباعث بهتر به نظر آمدن بسته بندی ن تنهاییبهچاپ طالکوب 

لی یکی از جدیدترین را جلب کند. ترکیب کاغذ کرافت با چاپ فوی خریدارانتوجه شود تا ترکیب  باکیفیتبندی 

چاپ داغی است.ترند های   

 

دیگر چاپ استفاده شود هایروشا بد توانمیطالکوبی   

 بعدیسهندی حالت چاپ شود. چاپ برجسته طالکوب به بسته ب غیربرجستهد برجسته یا توانمیچاپ طالکوب 

، کاغذ گالسه، کارتن و... استفاده مختلف مثل کاغذ کرافت کاغذهایروی  توانمی. از چاپ طالکوب دهدمیبراق 

 کرد.

. برند لباس رالف اند روسو از یک کنندمیلوکس از این روش چاپ برای بسته بندی استفاده  برندهایبسیاری از 

.کندمیرز گلد استفاده  یبرجستهبسته بندی خاکستری با چاپ   

 

دهدمیلوکس  ایجلوهطالکوب به بسته بندی چاپ   



 کنندهمصرفبه یادماندن برند توسط ی برای متمایز شدن بسته بندی و خوب یگزینه اپ طالکوبچاستفاده از 

دارد و یک طراحی بسته بندی زیبا با استفاده از  ایویژهاولیه بسته بندی روی خریدار اهمیت  تأثیراست. 

به نظر بیاید. باکیفیتکاال ارزشمند و  شودمیبراق فویلی و متالیک باعث  یهارنگ  

 

سازگار است زیستمحیطچاپ طالکوب با   

بدی روی  تأثیراز مراحل چاپ  کدامهیچاست و  زیست محیط با سازگارچاپ طالکوب بسیار سریع، تمیز و 

قابل بازیافت است. کامالًچاپ شده  هاآنمحیط زیست ندارند. کاغذ هایی که فویل روی   

 

 

 


