INNOWACYJNY SPOSÓB PAKOWANIA

HLP KLEARFOLD TO NAJBARDZIEJ
GODNY ZAUFANIA PRODUCENT

Dlaczego używać
transparentnych opakowań?

Opakowanie jest bezpośrednim i osobistym narzędziem komunikacyjnym
dla marki, które łączy klienta bezpośrednio z produktem. Wysokiej jakości,
dobrze wykonane przezroczyste opakowanie oferuje w porównaniu ze zwykłym
papierowym opakowaniem wiele korzyści:
• Pozwala klientowi na zobaczenie zawartości i promuje rozpoznawalność
produktu.
• Prezentuje produkt w piękny sposób.
• Trafia do świadomości odbiorcy i prezentuje charakterystykę produktu.
• Tworzy silne i długotrwałe wrażenie przezroczystości.
• Przebija się przez zapchane półki sklepowe.
• Tworzy ekscytujące poczucie estetyki, co stanowi wartość dodaną.
• Niesie w sobie elegancję i podnosi prestiż produktu.
• Przoduje w sprzedaży sezonowych opakowań promocyjnych, zestawów
prezentowych lub ofert pamiątkowych.
• Znacząco przyczynia się do bardzo pozytywnych wyników sprzedaży.

Historia Klearfold®

HLP Packaging zmienił nazwę na HLP Klearfold™ Jednak jest to coś więcej
niż tylko zmiana nazwy. Jest to element stategii firmy, mający na celu jej
rozwój, najpierw w Ameryce Półncnej, a teraz w Europie, aby stać się
pionierem na rynku przezroczystych opakowań.
Klearfold® jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży opakowań.
Szanujemy dziedzictwo marki Kleafold i kontynuujemy ich tradycje, kreatywność
i innowacyjność.

Światowej klasy fabryki przezroczystych opakowań

O nas

HLP Klearfold największy i najbardziej zaawansowany technologicznie specjalista w produkcji
składanych opakowań transparentnych jest obecnie najlepiej rozpoznawalną marką opakowań na
świecie. Od prawie 50 lat produkujemy unikatowe opakowania przezroczyste, a także blistry i tuby.
Jesteśmy dumni z najwyższych standardów jakości, osobistego podejścia do klientów, krótkich
czasów produkcji oraz szerokiej gamy produktów. Wiodącą markę na rynku utrzymujemy dzięki
ciągłemu wprowadzaniu innowacji i podnoszeniu jakości.
Korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii drukowania, dekorowania i przetwarzania,
dzięki czemu możemy zaproponować naszym klientom lepsze ceny.
HLP Klearfold jest także zaangażowany w ochronę środowiska. Poza wykorzystaniem przemyślanego,
energooszczędnego procesu produkcji wykorzystujemy odnawialne źródła energii z własnych
elektrowni słonecznych i wiatrowych. Pod mottem zrównoważonego rozwoju oferujemy naszym
klientom opakowania przystosowane do recyklingu oraz porecyklingowe. Nasz własny RPET pochodzi
w 30% z materiałów pokonsumpcyjnych.Opracowaliśmy nasz wewnętrzny zamknięty program
recyklingowy aby wykorzystywać materiały po produkcyjne w procesie produkcji nowej foli, nie
umniejszajac jej właściwością.

Jakość

Dzięki nieustannemu modyfikowaniu sprzętu, materiałów, procesów
produkcyjnych oraz doborze wysokiej klasy specjalistów, HLP Klearfold może
zaspokoić najbardziej zróżnicowanie potrzeby swoich klientów w najwyższej
jakości, dostępnej na całym świecie. Efektem naszego wysiłku w osiąganiu
światowych standardow i wymogów społecznych jest posiadanie przez nas
Certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS18001.
Z wielką radością oznajmiamy również, iż Hip Lik Packaging Products Fty.
posiada Certyfikat BRC (British Retail Consorcium) w zakresie bezpieczeństwa
i jakości materiałów opakowaniowych. BRC jest jednym z najbardziej
uznawanych globalnych standardów, zapewnia o kompetencji i fachowości
dostawcy. Niemniej jednak zapraszamy bardzo serdecznie naszych klientów
do odwiedzenia nas i przeprowadzenia swoich własnych audytów.

Obiekty

Nasze fabryki posiadają idealne warunki do produkcji transparentnych
opakowań, zapewniające optymalne efekty i dające najlepsze rezultaty.
Posiadamy specjalne systemy do obróbki tworzywa z zaawansowanym
systemem sterowania jakości powietrza, temperatury i wilgotności w celu
zminimalizowania oddziaływań elektrostatycznych, wyeliminowania kurzu
i innych zanieczyszczeń. Zapewnnia to dosknały przebieg procesu produkcji
i ostatecznie wpływa na lepsze jego wyniki. Nasze hale produkcyjne
wyposażone są w najnowocześniejsze zaawansowane technilogicznie
urządzenia aby niezmiennie móc gwarantować najwyższą jakość produktu.
Posiadany nieporównywalną zdolność produkcyjną na całym świecie, co
ma pozytywny wpływ na czas realizacji zamówień.

LEPSZY SPOSÓB NA ZAPREZENTOWANIE
SWOJEGO PRODUKTU

Materiały

Aby wyprodukować najwyższej jakości transparentne opakowania, zaczynamy
od zakupu najwyższej jakości materiałów do produkcji. Kupujemy surowce
tylko od najlepszych światowych producentów i zawsze zgodne z naszymi
wymaganiami dotyczącymi specyfikacji i wyglądu. Dzięki temu nasze
opakowania posiadają lepszą i trwałą przejrzystość bez widocznych skaz,
wyższą odporność na uderzenia i zarysowania.
Materiały z których produkujemy opakowania transparentne to przyjazne
środowisku APET, PETG, PET GAG, PP a takźe spełniające normy środowiskowe
PCV. Nasz najwyższej jakości RPET pochodzi w 30% z postkonsumpcyjnych
materiałów recyklingowych.

Drukowanie

HLP Klearfold posiadający prawie 50 letnie doświadczenie w wykonywaniu
nadruku na foliach, zyskał sobie zasłużoną opinię jako wyjątkowo
zaawansowanego w technice drukarskiej.Nasza sterowana komputerowo
prasa sitodrukowa umożliwia lepszą rozdzielczość i lepsze odzwierciedlenie
detali, bardziej wyraźne obrazy. Nowa, centralna fleksograficzna prasa
drukarska UV wytwarza jasne stabilne kolory,a także metaliczne efekty.
Obenie jesteśmy w stanie wykonać do 13 kolorów w jednym przebiegu,
co eliminuje ryzyko przesunięć grafiki i zmniejsza koszt produkcji zaawansowanych
projektów. Połączenie najnowocześniejszych technik offsetowych, sitodrukowych
i stampingu daje niezwykłe wyniki w postaci jedynych w swoim rodzaju
efektów specjalnych.
Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, wiodący sprzęt oraz
wykwalifikowanych pracowników obsługujących prasy, wykonujemyna
opakowaniach nadruki grafik najwierniej jak to jest możliwe. Kupujemy
tylko nowe prasy drukarskie, które zostały zaprojektowane specjalnie do
drukowania na folii.

OSZCZĘDNOŚĆ PRACY MANUALNEJ DO 30%

SZYBKIE I WYDAJNE PAKOWANIE

ZNACZĄCO ZMNIEJSZA KOSZTY ROBOCIZNY

DOSKONAŁY WYGLĄD I WYEKSPONOWANIE PRODUKTU

DOSKONAŁA INTEGRALNOŚĆ OPAKOWANIA

Przezroczyste opakowania
Klearfold®

Składane opakowania Klearfold sprawiają silne wrażenie przejrzystości i są
najlepszym sposobem prezentacji produktów w jak najlepszym świetle.
Oferują wyjątkowy wygląd na POS, dają klarowny obraz, począwszy od
wprowadzenia produktu, Poprzez reklamy, aż do manifestowania swojej
marki.
Soft Crease® - jesteśmy światowym liderem w bigowaniu częstotliwością
radiową (RF). Podczas gdy inne metody bigowania mogą powodować
sztywność lub zmniejszenie trwałości, zastrzeżona przez nas technologia
miękkiego bigowania (soft crease RF) gwarantuje, że pudełka klearfold
są bardziej wytrzymałe, mają czyste linie i zachowują wyraźne kształty.
uniwersalność i spójność miękkiego bigowania umożliwia osiąganie najlepszej
wydajności podczas ręcznego lub automatycznego pakowania produktów.
Auto Bottom - automatyczne zamykane denko. W przypadku ręcznego
pakowania towaru, nie ma lepszego rozwiązania niż nasz soft crease ®
z automatycznie składanym dnem. Opakowania z automatycznym dnem
składa się błyskawicznie i łatwo, a badania wykazały znaczące oszczędności
kosztów pracy,aż do 30% w porównaniu ze standardowym opakowaniem.

RÓŻNORODNOŚĆ WZORÓW I LEPSZA PREZENTACJA:
WYBÓR, KTÓRY POBUDZI TWOJĄ MARKĘ

Formy i tuby

Charakterystyczne, przezroczyste i nietuzinkowe kształty opakowań pomagają
wyróżnić się w morzu tradycyjnych prostokątów. Aby przyciągnąć jeszcze
większą uwagę, HLP Klearfold oferuje alternatywne kształty opakowań,
włączając w to: formy, tuby i owale. Tutaj również stosujemy te same,
wysokiej jakości techniki drukowania i dekorowania, aby uzyskać jedyny
w swoim rodzaju efekt.

Opakowania
termoformowalne

HLP Klearfold dodatkowo produkuje opakowania termoformowane takie
jak blistry, muszle oraz formowalne próżniowo podstawki. Podstawki mogą
być wkładane do opakowań w celu stabilizacji zawartości oraz dają wrażenie
lewitacji produktóww przestrzeni.

Sztancowanie

Doskonała znajmość druku połączona z wyborem opakowania, uwzględniając
najlepsze materiały i możliwości techniczne, czyni z nas doskonałego
partnera produkcyjnego wszystkich rodzai sztancowanych opakowań
drukowanych. Obejmują one m.in.: wysokiej jakości wkładki, Karty, blistry,
przywieszki i wszelkiego rodzaje displaye.

OPAKOWNIE RZUCAJĄCE SIĘ
W OCZY NA PÓŁCE SKLEPOWEJ

Dekorowanie i efekty specjalne

Jako uzupełnienie doskonałego druku, HLP Klearfold oferuje usługi
uszlachetniające grafikę, takie jak: tłoczenie, gorące i zmine stemplowanie,
matowe lub błyszczące powłoki oraz wyraźnie metaliczne, opalizujące i
perłowe wykończenie. Oferujemy również całą paletę spektakularnych
efektów specjalnych takich jak: efekt ruchu, głębi, tekstury, trójwymiarowości
a nawet skóry. Proponowane przez nas efekty mają na celu jeszcze bardziej
wyróżnić Państwa produkt. Jesteśmy otwarci na ścisłą współprace z grafikami,
a także wyzwania do stworzenia nowych, niecodziennych efektów aby jeszcze
bardziej wyróżnić finalny produkt na półce i podnieść Państwa wyniki sprzedaży.

NAJWYŻSZY POZIOM OBSŁUGI KLIENTA

Obsługa klienta

HLP Klearfold specjalizuje się w najwyższych standardach obsługi klienta.
Pasjonujemy się naszym biznesem oraz dążymy do maksymalnego
zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Posiadamy wyspecjalizowane
grupy osób będących do dyspozycji przez 24 godziny, dzięki temu staramy
sie udostępnić:
• Wycenę zleceń w przeciągu 24 godzin.
• Próbki CAD w trzy do pięciu dni.
• Pełnokolorowe zarysy w przeciągu jednego tygodnia od otrzymania wzoru.
Nasza doskonała zdolność produkcyjna w połączeniu z największą na świecie
powierzchnią magazynową materiałów do produkcji, pozwala nam na
utrzymanie krótkiego czasu dostaw(dwa do trzech tygodni po zatwierdzeniu
próbek).Całkowity czas realizacji dla Europy jest porównywalny, a często
lepszy niż miejscowych producentów.

Globalna sieć

HLP Kleafold jest członkiem grupy Hip Lik z Hong Kongu, która posiada
światowej klasy fabryki zlokalizowane w Schenzhen, w Chinach. Posiadamy
globalną sieć sprzedaży i ugruntowaną pozycję dostawcy na rynku europejskim.
Dysponujemy niezawodną i bardzo effektywną infrastrukturą obsługi klienta
a także oddaną i doświadczoną grupą zatrudnionych menadżerów bez
udziału agentów i brokerów co gwarantuję oddaną i skoncentrowaną na
Państwa potrzebach osobistą relację.

Australia

