
Etiketter för  
dryckesindustrin
Flasketiketten spelar ofta en 
avgörande roll för konsumen
tens köpbeslut. Huvudregeln för 
flasketiketter är att de måste sälja. 
Så hur ska etiketten se ut för att så 
bra som möjligt kunna berätta om 
både innehållet i flaskan och om 
varumärkets image för köparen? 
Tillsammans hittar vi den bästa 
lösningen för era behov.

Etiketter för 
livsmedelsförpack
ningar
Livsmedelsförpackningar har blivit 
alltmer inriktade på konsument
orienterad användbarhet. Kunder
na är också alltmer intresserade 
av de ständigt nya miljövänliga 
material och förpackningslösning
arna. Vi har mångsidig erfarenhet 
av olika lösningar.
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Kontakta oss – vår försäljningspersonal hjälper dig gärna med alla frågor!

Nordic Label Oy, Sirrikuja 2, 00940 Helsinki, växel +358 44 433 3700,  www.nordiclabel.fi

 Nordic Label är Finlands ledande etikett- och dekaltryckeri. Vi betjänar både små och stora kunder på 

ett professionellt sätt. Vi har en omsättning på cirka 17 miljoner euro och vi sysselsätter mer än 80 professionella 

tryckeriarbetare. Vi producerar högkvalitativa etiketter och dekaler med flexo-, offset- och digitaltryck för bland 

annat livsmedels- och dryckesindustrin, skogsbruket, elektronikindustrin, den teknokemiska industrin och 

logistikindustrin. Kundtillfredsställelse är det viktigaste i vår verksamhet. Vi håller våra löften.

Teknokemisk  
industri
Ibland krävs det att etiketter ska ha 
särskilda egenskaper. Vid tillverk
ningen av etiketten kan man ta 
hänsyn till de förhållanden under 
vilka etiketten kommer att trans
porteras, lagras och användas. 
Med vår hjälp kommer etiketten att 
hålla hela produktens livslängd.

Industri och logistik
I och med den ökande ehandeln 
har behovet av logistikdekaler ökat 
avsevärt. Rätt materialval för etiket
ten som ska användas är viktigt för 
funktionaliteten i hela logistikked
jan eller den industriella processen.
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