pakkaussuunnittelu

Invisual hoitaa koko paketin

Pakkaussuunnittelu
Saamme tuotteellesi lisämyyntiä pakkauksen
avulla. Tuote käy paremmin kaupaksi, kun se on
pakattu visuaalisesti erottuvaan pakkaukseen.
Tuote erottuu näin paremmin kaupan hyllyltä ja
hyppää helpommin asiakkaan ostoskoriin.
Suunnittelemme tuotteellesi uniikin, tuotetta
suojaavan ja sen arvoa nostavan pakkauksen.
Tekninen rakennepiirros tehdään mittatilaustyönä, jolloin tuotteesi saa päällensä juuri oikean kokoiset vaatteet. Pakkauksen rakenne on
suunniteltu varta vasten sinun tuotteellesi.
Pienennämme hävikkiä kun suunnittelemme sopivan pakkauksen. Tuote on näin helpompi varastoida, tilankäyttö tehostuu ja tuote säilyy paremmin.
Pidennämme tuotteesi elinkaarta ja laatua valitsemalla oikean materiaalin, joka pitää tuotteesi
ja sen pakkauksen siistinä ja kestävänä. (Esim.
rasvaa hylkivä materiaali.)
Saamme ostopäätöksen kuluttajalle helpommaksi, kun suunnittelemme pakkaukseen infor-

matiiviset tekstisisällöt. Tällöin voimme jo pakkauksessa kertoa tuotteen ominaisuuksista,
hyödyistä sekä ohjeista tuotteen käytössä.
Kotimaisuus on arvo. Se että tuotteesi pakkaukset ovat myös suunniteltu ja valmistettu kotimaassa, nostaa tuotteesi arvostusta ja kertoo
yrityksesi arvoista. Invisualin suunnittelemat ja
tuottamat pakkaukset on tehty Suomessa.
Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen, koska suunnittelemme sinulle kolme erilaista ilmevaihtoehtoa. Näin saat eri näköisiä visuaalisia
ilmeitä, joista on vara valita.
Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen
ja pääset antamaan Sille lopullisen siunauksen
ennen painatusta. Mallipakkaus mahdollistaa
vielä viimeiset muokkausmahdollisuudet.

Ota rohkeasti yhteyttä,
anna minun yllättää sinut.
Minna ”MainosMinna” Lindberg
visuaalistaja, yrittäjä
0400 326 531
minna@invisual.fi
www.invisual.fi
Torikatu 1 Lh 2, 14200 Turenki

Saat markkinointiisi työkaluja, koska pakkauksesta tehdään 3D-kuva, jota voit hyödyntää
markkinoinnissasi.

Vahva, näyttävä brändi auttaa liiketoimintaasi kasvamaan
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Tuoteperheen brändi-ilme
Kartonkipakkaukset

Rakennamme tuotteillesi yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Luomme uniikin brändi-ilmeen, koska suunnittelemme varta vasten
tuotteillesi mittatilaustyönä sopivan näköiset ja kokoiset vaatteet. Ei käytetä valmiita leiskoja, vaan räätälöidään tuotteellesi oma tyyli, jollaista ei tule markkinoilla
vastaan. Näin syntyy oman tuoteperheen
brändi-ilme.
Säästämme kustannuksiasi, hyllytilaa ja
esim. postituskulujasi, kun teemme oikean kokoisen pakkauksen tuotteellesi. Tällöin pakkaukseen ei jää ylimääräistä tyhjää tilaa, eikä tuote vie ylimääräistä
tilaa varastoidessa.
Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.
Luomme wow-elämyksiä käyttäen erilaisia
pakkausmateriaaleja ja efektejä. Meillä on
laaja materiaalituntemus ja kokemus eri
materiaalien hyödyntämisestä.

visualisointi
VISUAALINEN ILME
– tuotteille suunnitellaan yhtenäinen
visuaalinen ilme, joka yhdistää tuotteet
näyttäväksi tuoteperheeksi
• tuotelogo
• grafiikka
• typografia
• tunnusvärit
– suunnitellaan kolme erilaista
ilmevaihtoehtoa
– brändi-ilmeestä tehdään visuaalinen
ohjeisto

Kuva: Jenni Kaskimeri

Kuva: Jenni Kaskimeri

PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– suunnitellaan kolmen tuotepakkauksen
ulkoasu visuaalisen ilmeen mukaisesti
– valmis tekstisisältö asiakkaalta
– tuotteesta tehdään oma tuotelogo, jota
käytetään tuotteen markkinoinnissa
brändi-ilmeen tunnettuuden luomiseksi
– pakkauksista tehdään tuotekuva
markkinointitarkoituksiin
Hinta: 3 200 €
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Tuoteperheen brändi-ilme
Etiketit

Rakennamme tuotteillesi yhtenäisen visuaalisen ilmeen etikettien avulla. Luomme
uniikin brändi-ilmeen suunnittelemalla varta vasten tuotteillesi näyttävät etiketit.
Yhden pysähdyksen taktiikka on aina nopein vaihtoehto. Saat halutessasi painatuksen myös Invisualilta. Sinun ei tarvitse itse etsiä, kysellä tarjouksia, varata sopivaa painotaloa, tietää materiaaleista ja
efekteistä, eikä tarvitse valvoa painolaatua. Meillä on 25 vuoden kokemus painonvartijana ja halutessasi hoidamme painotrafiikin puolestasi.
Sinä päätät. Voit vaikuttaa lopputulokseen,
koska suunnittelemme sinulle kolme erilaista ilmevaihtoehtoa. Näin saat eri näköisiä visuaalisia ilmeitä, joista on vara valita.
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visualisointi
VISUAALINEN ILME
– tuote-etiketeille suunnitellaan yhtenäinen brändi-ilme
• tuotelogon suunnittelu
• visuaalisen ilmeen suunnittelu
• typografia ja tunnusvärit
– kolme erilaista ilmevaihtoehtoa
– brändi-ilmeestä visuaalinen ohjeisto
ETIKETTIEN ULKOASU
– suunnitellaan kolmen tuotteen etiketit
brändi-ilmeen mukaisesti
– valmis tekstisisältö asiakkaalta
– tuotteesta tehdään oma tuotelogo,
jota käytetään markkinoinnissa brändiilmeen tunnettuuden luomiseksi
– tuotekuvat markkinointitarkoituksiin

Asiakkaan palaute
”Palvelu on laadukasta, nopeaa, joustavaa ja asiakaslähtöistä. Suosittelen. Kiitos Minna hyvästä
yhteistyöstä, joka jatkuu toivottavasti pitkään.” Tarja Lehmuskanta, Suomen Kasviöljyt Oy

Hinta: 2 800 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Asiakkaan palaute
”Minnan visuaalinen silmä saa
lentoon. Asiat hoidetaan järjestelmällisesti ja selkeästi maaliin,
jälkihoitoa unohtamatta. 5/5”
Aija Viitaniemi ChefBug Oy Ltd
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Tuotepakkaus

Tuotepakkaus ja oheistuotteet

Saamme tuotteellesi lisämyyntiä pakkauksen avulla. Tuote käy paremmin kaupaksi
kun se on pakattu visuaalisesti erottuvaan
pakkaukseen.
Teemme ostopäätöksen kuluttajalle helpommaksi, kun suunnittelemme pakkaukseen informatiiviset tekstisisällöt. Tällöin
voimme jo pakkauksessa kertoa tuotteen
ominaisuuksista, hyödyistä sekä ohjeista
tuotteen käytössä.
Suunnittelemme tuotteellesi uniikin, tuotetta suojaavan ja sen arvoa nostavan pakkauksen. Tekninen rakennepiirros tehdään
mittatilaustyönä, jolloin tuotteesi saa päällensä juuri oikean kokoiset vaatteet. Pakkauksen rakenne on suunniteltu varta vasten sinun tuotteellesi.
Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.
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visualisointi
VISUAALINEN ILME
– tuotteelle suunnitellaan visuaalinen
ilme
• tuotelogo
• grafiikka
• typografia
• tunnusvärit
– kolme erilaista ilmevaihtoehtoa
PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– suunnitellaan tuotepakkauksen ulkoasu visuaalisen ilmeen mukaisesti
– valmis tekstisisältö asiakkaalta
– tuotteesta tehdään oma tuotelogo,
jota käytetään tuotteen markkinoinnissa brändi-ilmeen tunnettuuden
luomiseksi
– pakkauksista tehdään tuotekuva
markkinointitarkoituksiin

Tuotteen visuaalista ilmettä
sovellettu esitetelineeseen

Hinta: 2 200 €

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Pakkauksen grafiikka
Yrityksen graafisen ohjeiston mukaisesti
Onko sinulla yksittäinen tuote, joka kaipaa
pakkausta? Ulkoasu toteutetaan yrityksen
graafisen ohjeiston mukaisesti. Kaipaat visuaalista apua ulkoasun suunnitteluun sekä ideaa pakkauksen rakenteeseen.
Säästämme rahaa ja resurssejasi suunnittelemalla tuotteesi pakkaus kerralla kuntoon. Invisualin rakennesuunnittelijat ovat
erikoistuneet kartonkipakkausten rakennesuunnitteluun ja ovat alansa huippuosaajia.

visualisointi
PIENI KARTONKIPAKKAUS
PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– suunnitellaan tuotepakkauksen
grafiikka graafisen ohjeistuksen
mukaisesti
– kolme erilaista ilmevaihtoehtoa
– tuotekuva markkinointitarkoituksiin
Hinta: 1 220 €

Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.

50

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Pakkaus omalla ilmeellä
Oman visuaalisen ilmeen mukaisesti

Onko sinulla yksittäinen tuote, joka kaipaa pakkausta? Tuotteella on graafinen ilme valmiina ja sinulla on selvä visio miltä
pakkauksen ilme tulisi näyttämään. Kaipaat graafista apua suunnitelman toteuttamiseen sekä ideaa pakkauksen rakenteeseen.
Säästämme kustannuksiasi, hyllytilaa ja
esim. postituskulujasi, kun teemme oikean
kokoisen pakkauksen tuotteellesi. Tällöin
pakkaukseen ei jää ylimääräistä tyhjää tilaa, eikä tuote vie ylimääräistä tilaa varastoidessa.

visualisointi
PIENI KARTONKIPAKKAUS
PAKKAUKSEN ULKOASU + RAKENNE
– tuotteelle suunnitellaan mittatilaustyönä kartonkipakkauksen tekninen
rakennepiirros
– pakkauksen ulkoasu suunnitellaan
asiakkaan mallin/idean mukaisesti
graafista ohjeistusta noudattaen
– tuotekuva markkinointitarkoituksiin
Hinta: 790 €

Näet kongraattisesti miltä pakkaus näyttää ennen painatusta. Saat fyysisen mallipakkauksen ja pääset antamaan sille
lopullisen siunauksen ennen painatusta.
Mallipakkaus mahdollistaa vielä viimeiset
muokkausmahdollisuudet.
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Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PAPERIPUSSIT

Paperipussit

Uudelleensuljettava paperipussi omalla painatuksella

Elintarviketurvallinen paperipussi, jossa läpinäkyvä ikkuna etupuolella. Ikkunapussi
sopii loistavasti esimerkiksi mausteiden ja
jauheiden myyntipakkaukseksi.
Pussi on uudelleensuljettava ja sen voi lisäksi sinetöidä yläreunastaan kuumasaumauslaitteella. Sinetöity pussi avataan repäisemällä pussin yläreunasta kaistale irti. Tämänkin jälkeen pussia voidaan vielä
avata ja sulkea toistuvasti minigrip-tyylisen sulkumekanismin ansiosta. Pussia
voidaan käyttää myös täysin ilman kuumasaumausta.
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digipainatus
Esimerkkikoot:
MUSTA 110 X 185 MM
– ulkomitat 110 x 185 mm + 65 mm (s)
– vetoisuus noin 250 ml/70 g
– 5-väripainatus (cmyk + white)
kpl		hinta
€/kpl
50 pussia		
93 €
1,86
100 pussia		
138 €
1,38
200 pussia		
228 €
1,14
300 pussia		
318 €
1,06

Ei enää etikettien liimaamista,
vaan painatus suoraan pussiin.
Myös pienerät!

RUSKEA 160 X 270 MM
– ulkomitat 160 x 270 mm + 80 mm (s)
– vetoisuus noin 750 ml/250 g
– 5-väripainatus (cmyk + white)
50 pussia		
102 €
2,04
100 pussia		
156 €
1,56
200 pussia		
264 €
1,32
300 pussia		
372 €
1,24

Hinnat sisältävät kolme vedoskierrosta. Hintoihin lisätään alv. 24 %.
Hinnat päivitetty 0222 ja ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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