Πως να επιλέξω
την ετικέτα μου;
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Στις αυτοκόλλητες ετικέτες συγκαταλέγονται όλων των ειδών οι ετικέτες με κόλλα οι οποίες χρησιμοποιούνται
για να προσδιορίσουν ένα προϊόν ή τα περιεχόμενα του.
Τα εμπορικά σήματα πάνω στα αυτοκόλλητα προσδιορίζουν την εταιρεία από την οποία προέρχονται τα
προϊόντα. Επίσης μπορεί να αναγράφονται χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία δεν είναι εμφανή. Τα
barcodes (γραμμωτός κώδικας) αποτελούν έναν εύκολο τρόπο ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και
ενημέρωσης για ορισμένα στοιχεία τους. Μία νέα εξέλιξη στον χώρο τον ετικετών είναι οι ετικέτες με τσιπ RFID
(radio frequency identification). Αυτό το τσιπ είναι ενσωματωμένο σε αυτοκόλλητες χάρτινες ετικέτες και μπορεί
να στέλνει αλλά και να διαβάζει δεδομένα. Οι ετικέτες αυτές έχουν μοναδικά serial numbers και μπορούν να
περιέχουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τον προμηθευτή ή τον πελάτη.
Οι ετικέτες διαφοροποιούνται ανάλογα με το υλικό και την κόλλα κατασκευής τους:
Υλικά Εκτύπωσης
 Χαρτί Matt & Gloss – είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ετικετών. Οι matt ετικέτες δεν είναι γυαλιστερές
ενώ οι gloss είναι.
 Αυτογραφικό χαρτί – αλλάζουν χρώμα (συνήθως μαύρο) όταν θερμαίνονται. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα
αυτών των ετικετών είναι ότι δεν χρειάζονται μελάνι για την εκτύπωση τους, οπότε μειώνεται το κόστος
εκτύπωσης. Το βασικό μειονέκτημα τους είναι η διάρκεια ζωής. Οποιαδήποτε πηγή θερμοκρασίας
μπορεί να αλλοιώσει ή να καταστρέψει την εκτύπωση. Με τον καιρό, μπορεί ακόμα και να ξεθωριάσουν
τελείως.
 Πλαστικό (PE, PP, PET, PVC, κ.α.) – τέτοιες ετικέτες έχουν διάφορα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες, ευελιξία, διαφάνεια, αντίσταση στο σκίσιμο, κ.α.
Είδη Κόλλας
 Μόνιμες – Είναι σχεδιασμένες ώστε οι ετικέτες να μην μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφούν
ή χωρίς να χρησιμοποιηθεί διαλυτικό. Είναι η πιο δημοφιλής και φθηνή επιλογή.
 Αφαιρούμενες – Η κόλλα είναι σχετικά δυνατή ώστε να αφαιρείται η ετικέτα κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες σχετικά εύκολα χωρίς να σκιστεί ή χωρίς να αφήσει κόλλα στην επιφάνεια του προϊόντος. Η
κόλλα είναι επίσης σχετικά δυνατή ώστε να μπορεί η ετικέτα να κολληθεί ξανά.
 Μόνιμες Κατάψυξης– ειδικός τύπος αφαιρούμενης κόλλας η οποία γίνεται μόνιμη κάτω από
συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Αυτές οι ετικέτες είναι χρήσιμες για την σήμανση προϊόντων που
πρόκειται να αποθηκευτούν σε κατάψυξη.
Διαστάσεις – Είδη διαμόρφωσης
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ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ
Τα κρεμαστά καρτελάκια κατασκευάζονται συνήθως από χαρτόνι ή πλαστικό και είναι ιδανικά για τους
κατασκευαστές ενδυμάτων, τσαντών, ρολογιών, οπτικών ειδών, καλλυντικών, κ.α. για να διαφημίσουν και
ταυτόχρονα να πληροφορήσουν τους πελάτες τους τόσο για το προϊόν όσο και για την εταιρεία τους. Αυτές οι
ετικέτες συνήθως περιέχουν το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, πληροφορίες πώλησης για το προϊόν (τιμή,
μέγεθος, κα.), barcodes και πολλά άλλα.
Διαστάσεις – Είδη διαμόρφωσης
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