UKK LOGOPAINATUS
YLEISTÄ

Minimi tilausmäärä
Riippuu tuotteesta.
Paperikassi voidaan painattaa
jälkikäteen käsin - vaikkapa 1 kappale.
Muovikassikone sylkee pihalle
vähintään 20 000 kassia jos sen laittaa
päälle. Lue lisää tuotekohtaisilta sivuilta.

Miten hinta muodostuu?
Miksi pieni määrä on kalliimpi?
Ennenkuin maailmaan syntyy uniikki kassi, koneet ja
painolaatat asetetaan valmiiksi juuri sinua varten.
Tämä aloituskustannus on sama valmistetaan sitten 10
tai 10 000kpl. Pienemmässä erässä kustannus yhtä
valmistettua tuotetta kohti on suurempi. Siksi
valmistuserä vaikuttaa olennaisesti hintaan.
Kun tehdään kovin pieniä eriä, asetetaan tuote
painokoneeseen käsin. Pienet erät myös pakataan usein
käsin. Työkustannus on siis eri kuin liukuhihnalta.

Miten värimäärä vaikuttaa hintaan?
Jokaiselle painettavalle värille valmistetaan oma
painolaatta. Laatan hinta on noin 70€/väri.
Kaikilla painotavoilla hintaan vaikuttaa hieman onko
kyseessä pieni kuvio vai 100% valokuva = painoala%.
Digipainatuksella tehdään pienet erät (100-1000kpl)
paperikasseja. Digipainossa ei tule painolaattakulua.
Huom! Painolaatta on kertaluonteinen kulu, ja samaa
laattaa voit käyttää jatkotilauksiin.

Painomateriaali
Painokelpoinen logo tai kuva pitää olla vektorimuodossa.
Jos sellaista ei löydy, graafikkomme kyllä auttaa ja
muokkailee materiaalin kuntoon. Pienistä muutostöistä
emme veloita erikseen mitään.
Kysy rohkeasti, mitään lisäveloitusta ei koskaan synny
ellei erikseen sovita graafisista töistä tai suunnittelusta.

Toimitusaika

Lue eri tuotteiden arvioidut
toimitusajat seuraavilta sivuilta.

PAPERIKASSI
OMALLA
LOGOLLA
Minimi tilausmäärä

100kpl

Nyörisankaiset, litteäsankaiset,
take away- ja lahjakassit omalla
painatuksella alkaen 100kpl

Digipainatus

Tehdaspainatus

Kun sinulla on kiirus
Kun tarvitset pienen
määrän eli satoja
kappaleita

Kun haluat kassin
kustannustehokkaasti
Kun et ole liikkeellä
ihan viime tipassa

Kappalehinta
suurempi, kassit
painatetaan käsin
Kassi valitaan valmiista
varastovalikoimasta
Ei painolaattakulua

Kun haluat painatuksia
myös kassin sivuihin tai
pohjaan
Kun haluat värillisen
sangan tai muutoin
kustomoidun kassin
Kun haluat kassiin
kirkkaammat värit

Toimitus
aika

3-4
viikkoa

10-12
viikkoa

3000+ kappaletta

Millaisia kasseja on saatavilla?

Paperinen
nyörisanka

Litteä
paperisanka

"kankainen"
narusanka

Pussi ilman
sankoja

Saatavilla kaikkiin malleihin
eri vahvuiset paperimateriaalit
kraft sekä laminoitu lahjakassi
kierrätyspaperimateriaali
pohjavahvikkeet

Pyydä tarjous asiakaspalvelu@kassatieto.com

MUOVIKASSI
OMALLA LOGOLLA
25 000
kpl

Minimi tilausmäärä
Sulaa muovia ei pystytä tekemään
ihan niin pientä erää kerrallaan,
eikä sitä voi painattaa kappaleittain
jälkikäteen kuten paperia.

Millaisia muovikasseja voidaan painaa?
Melkein minkä mallisia vain.
Yleisimmät on ns.henkselimallinen kauppakassi
kahvoilla tai patch handlemallinen kassi jossa on ovaalin
mallinen kahvanreikä.

Valmistuserä
Kts. sivu 1.
Muovipusseja ei pysty valmistamaan muutamaa
kappaletta - kun kuuma muovi jyllää koneessa puskee
se pihalle ainakin 20-40 laatikollista kasseja.

Painovärien määrä
Jokaiselle painettavalle värille valmistetaan oma
painolaatta. Laatan hinta noin 70€/väri. Samaa laattaa
voi käyttää jatkotilauksiin, eli maksat sen vain kerran.

Toimitusaika
Tuotantoaika muovikasseille on noin 5
viikkoa hyväksytystä painovedoksesta.

5
viikkoa

Painomateriaali
Katso s.1
Neuvomme mielellämme painomateriaalien kanssa ja
myös laadimme ne avaimet käteen - tyylisesti että saat
juuri sellaisen kassin kuin haluat.

Muovikassien materiaali
Muovikassien valmistuksessa käytetään aina
niin paljon LDPE kierrätysmateriaalia kuin
mahdollista (20-90%).

Pyydä tarjous asiakaspalvelu@kassatieto.com

