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Voeg informatieve of promotionele

tekstcapaciteit toe aan uw verpakking



Kosten besparen door een
capaciteit tot 56 pagina’s

ALLE INFORMATIE OP UW VERPAKKING

Door middel van het juiste etiket kunt u de hoeveelheid 
tekst op uw verpakking aanzienlijk uitbreiden. U 
vermeldt hierdoor probleemloos alle verplichte 
informatie (ingrediënten, herkomst, waarschuwingen) 
in iedere gewenste taal op uw product.

On-Pack Information levert meerlaagse etiketten 
aan producenten binnen uiteenlopende branches, 
denk bijvoorbeeld aan bedrijven binnen de (agro-)
chemische en farmaceutische industrie of fabrikanten 
van verzorgingsproducten.

VEILIG GEBRUIK VAN UW PRODUCTEN

De informatieve tekstcapaciteit op een verpakking is 
iets waar veel bedrijven in de dagelijkse praktijk mee 
worstelen. Door steeds strengere (EU-)wetgeving zijn 
producenten verplicht almaar meer informatie op hun 
verpakkingen te vermelden.

On-Pack Information levert functionele labels met 
toegevoegde waarde voor de klant. Uw verpakking 
voldoet daardoor aan alle regels met betrekking tot de 
informatieverstrekking aan uw gebruikers. Doordat we 
bijna alles kunnen maken, zijn we in staat om in iedere 
behoefte te voorzien.

Aan alle eisen voldoen
met behulp van 

één oplossing



Laat uw producten  opvallen
in het schap

EXTRA ATTENTIEWAARDE

Een promotie op uw verpakking helpt u met het 
bereiken van in-store attentiewaarde. Uw product 
valt op in het schap, wat veelal leidt tot impuls- en 
herhalingsaankopen. Door middel van de juiste 
boodschap creëert u betrokkenheid bij uw merk.

Zeven van de tien aankoopbeslissingen in de 
supermarkt worden in een fractie van een seconde 
genomen, terwijl de consument voor het schap staat. 
Er zijn talloze manieren om, met een promotie op uw 
verpakking, zowel aankopen als binding met uw merk 
te stimuleren.

Haal maximaal resultaat
uit uw promotie

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Via uw verpakking bereikt u de eindgebruiker, ook 
wanneer deze uw product online heeft aangekocht. 
Het is belangrijk om te weten wat u met uw promotie 
wilt bereiken. Een veelvoorkomend doel is de verrijking 
van het klantenbestand.

On-Pack Promotions levert oplossingen aan 
producenten binnen uiteenlopende branches. Denk 
bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelenindustrie, 
alcoholische drankenindustrie en de persoonlijke 
verzorgingsbranche.
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Persoonlijke aandacht voor uw vraagstuk

Meer dan 150 jaar ervaring en expertise

Alle productieprocessen in eigen huis

Eén totaaloplossing voor al uw wensen

Door efficiënte productie zeer voordelig


