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(po)RĘtrzNA REKI_AMA
Szerokie możliwościznakowania reklamowego, wielokrotnego zastosowania i nowe, ekologiczne materiał

sprawiają, źe torby to doskonały nośnik reklamowy, który niezmiennie cieszy się rosnącą popularnością"

W zakresie toreb reklamowych stałą popularno-

ścią cieszą się torby papierowe. W zalezności od ro

dzaju papieru,jego gramatury i faktury oraz spo

sobu usz|achetniania mozemy wybierac od toreb

zwycząnych l ekonomicznych, po bardzo e eqanc
kie uksusowe wykonania, W technice offsetowej

itechnlce sitodruku mogą byc wykonywane zarów

no torby pap erowe od najtańszych i najprostszych

rodzajów, aź do produktów wymagających skomp i

kowanego procesu technologicznego - mówi Artur

Rezulak, Prezes Pack Art Bags, Każda torba moze mieć

takze odrębny rodzaj uchwytu, jak informuje Jakub

Zaląc, brand manager firmy AJI Bag, w tym uchwy-
ty papierowe skręcane i płaskle czy sznurkl baweł-

niane i syntetyczne, Warto sprawdzić czy torby wy-

konywane są z ceny.flkowanych, ekologicznych pa-

pierów, podniesie to prestiz i wzmocniwizerunek lir

my, - Pack Art Bags poslada moż iwośc certy,fikowa

nia produktów zgodnle z wymogami FSC, co ozna

cza, ze znaktowarowy Rainforest A| iance pojawi się

na torbach wykonanych z tego papieru dodaje Ar

tur Rezu ak, To ważne,)esi Za eźy nam na przekazy

waniu wartości naszej firmy, takich jak dbałośc o śro

dowisko, Wybór papierów na rynku jest bardzo sze

roki, Klient moze wybrać pomiędzy standardowym
kartonem bądz papierem kredowanym o róznej gra

maturze, Do dyspozycji k ienci mają tez papiery Pre-

mium z certyfikatem FSCjak i un kalny, transparent-

n\ oapiel |,duro|ce -09,Wo'ercie p,l tezpope.
o bardzo wysokiej saywności karton od 2OO do
2509 - wymienia Anur Rezu|ak.

Szczególnle w przypadku toreb eksk uzywnych na

ezy baczną uwagę przykładać do kwestiijakości pa-

pieru, _Jak podkreśla Marcin Drozd z firmy BagPack,

w przypadku takich toreb nie każdy papier pow eka

ny (kredowy) nadaje się do tego typu zastosowań.

Ze wzg ędu na rozmieszczenie wlókien arkusza pa-

pieru, podczas obróbki introligatorskiej mogą powsta

wac pękniecia w mie]scach zagięć torby, D atego na

ezy stosowac papiery, które mają wysoką odpornośr
na częste zginanie dodaje Marcin Drozd.

EKo BOOM
W przeciągu ostatnich ki ku lat mozemy obserwo
Wac roSnącą popu|arność eko trendóW, i tym sa

mym, powolne odchodzenie do Iamusa toreb fo

iowych, uznawanych za nalmnlq eko ogiczne. cl.

szkodliwość dla środowiska natura neqo iwyjątko
wą nietrwałośc zastąpią torby ekologiczne wyrokl.
je Jakub Zając, l tak, mozemy obserwowac prawdzl

wy boom na torby bawełniane, które zdominowa-
ły rynek nie tylko toreb reklamowych, a e takze ryn-

ku odzieźy i akcesoriów. WieIką zaletą tych toreb jes:

ich proeko ogiczny charakter, a także trwałośc, któ

ra pozwa|a na wielokrotne zastosowanie, - Duzą po-

puIarnością cieszą się torby materiałowe bawełnlane

niane cży jutowe.Zwłaszczatoróy bawełniane z ra

cji swej niskiej ceny są chętnie wybierane przez fir

my i oferowane k|ientom w postaci darmowych gi

ftów Torby mogą mieć krótki lub długi uchwyt, rów-

niez w wie u kolorach - informuje Marcin Drozd. Sze

roka bawełniana rączka sprawia, ze torby eko oglcz-

re.ą duzo wyoodniej ,z^ czę<ro no\,/o1e na ldI}- p

niu. stotna jest też kwestla nadruków Zwykle scho,
dzą one dość szybko z produktów takich,jak fo|iowe

torby, o wiele dłuzej utrzymując się na mater ałowyn-

odpowiedniku_ Bawełn ane torby wykonywane są
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wartośćdodana
Torby, zarówno papierowe, jak i materiałowe, są nośni-

kiem komunikatu rekIamowego, więc kluczową rolę

odgrywa kwestia ich znakowania, a w przypadku pa-

pierowych, równiez uszlachetniania. Niecodzienny na-

druk, ciekawa kampania, oryginaIny design sprawia,

ze torba będzie chętnie noszona i wykorzystywana

w codziennych sytuacjach. W przypadku wykonywa-

nia nadruku reklamowego jest kilka popuIarnych me-

tod jeqo wykonywania. Sitodruk odnosi się zarów

no do toreb papierowych i materiałowych. Jest bar-

dzo trwały, a kololy są żywe, sprawiojąc wrazenie na

turaInych. Nadruk flexo wykonywany jest natomia5t

w trakcie produkcji torby, Jest on najtańszym z wszyst-

kich wymienionych technologii nadruku, Iecz do jego

wykonania potrzebna,]est minimalna i|ość około 5000

sztuk - tłumaczy Jakub Zając, KoIelną propozycjąjest

nadruk offsetowy, który charakteryzuje się wysokąja-

kością, popuIarny jest takze nadruk cyfrowy, Wykorzy-

stanie druku cyfrowego łączy się z istotnym elemen-

tem jakim jest indywidualizacja, tu już od 1 egzempla

zamożna personaIizować wydruk, co daje kolejne,

szerokie po|e manewru dla marketerów

Uszlachetnienie wydruku to kluczowa czynność dla

ostatecznego efektu wizuaInego torby. NalpopuIar-

nie.jsze techniki stosowane do uszlachetniania toreb

papierowych to foliowanie, ]akierowanie UV tłoczenie

orazzłocenie czyli hot printing, -Torby laminuje się za

zwyczĄfo|ią błysk lub mat, choć ostatnio coraz więce1

k|ientów wybiera folię tzw "soft touch': Folia ta jest de-

Iikatna i 1edwabista w dotyku zjednoczesnym pogłę

bionym efektem matowym ijest równiez bardziej od
porna na zarysowania, Dodatkowym efektem stoso-

wanyrn na folię matową jest lakier wybiórczy UV dzię-

ki któremu mozna nadać torbom niespodziewane

ieleganckie efekty mówi Marcin Drozd.

Jak podkreśla Artur Rezu|ak k|uczowa wartość to by

połączyć eIegancję, funkcjonaIność i prestiż właśclwie

dobierając rodzaj ifakturę papieru z dodatkami w po-

staci uchw}tów i usz|achetnień druku, - Dodatkowo,

dzięki okazjonalnym zawieszkom, koIorowym bibuł- 
_

lom papielowe tolby i saszetki, zanykane za pomo-

cą wstązek, stają się idealne do pakowania szerokiej

gamy produktów z rożnycń branz jakle reprezentują

k|iencitej firmy dodaje Artur Rezu|ak,

W przypadku toreb pojawia,ją się coraz to nowe po-

mysły na ich design, a okreś|one wzory zyskują na po-

pu|a, ^oŚr , - DU/ą oopLldrnos(,ą Cies7y się sera Z na

drukami zwierzęcymi w przeróznych formach iwa-

riacjach kolorystycznych, Nie mniej popularne są też

torby,,1 |ove,l'z wieIoma nazwami polskich miast, któ-

re podkreś|ają |okaIny patriotyzm mówi Jakub Zając,

Dla globtroterów proponu.jemy natomiast serię flag

przerożnych państw w formie serca, ideaInie oddają

cych sympatię do danego kraju dodale Jakub Zająć,

Popularne są torby z motywarni etnicznymi i folkowy-

mi, róznorodnymi napisamiw języku angielskim typu

,,lfeel good today"czy,,Keep ca|m & ...'i motywami

słynnych dzieł sauki czy pop an.

Torba to cią9le bardzo konkurencyjny gadżet. Choć

standardowy, pozwaIa wychodzić poza konwencję,

dzięki ponys}owemu radrukowi czy innowacyjnemu

uszlachetnieniu. Duzym plusem jest Io,że coraz czę

ściej mozemy całkowicie zaprojektować torby wedle

własnego pomysłu. A wykorzystywanie dobrych ma-

teriałów pozwaIa na osiąganie wysokiejlakości, przy

zachowaniu konkurencyjnej ceny,

Katarzyna Lipska


