Tem nhãn, phiếu bảo hành
Viết bởi Administrator
Thứ bảy, 01 Tháng 1 2005 17:16 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 18 Tháng 12 2011 18:30

Mỗi sản phẩm được bày bán ra bên ngoài thị trường đều có tem nhãn của mình.

Tem nhãn sản phẩm được thiết kế đẹp, ấn tượng, và truyền tải đầy đủ thông tin sản phẩm cũng
như thông tin về nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối sẽ làm tăng giá trị hàng hóa lên rất
nhiều, bên cạnh đó cũng tạo lòng tin cho khách hàng và góp phần xây dựng thương hiệu doanh
nghiệp vô cùng hiệu quả.

In tem nhãn mác có nhiều chất liệu rất khác nhau vì vậy nếu không có kinh nghiệm in tem nhãn
thì sẽ rất dễ bị đẩy chi phí bán hàng lên cao do không biết cách chọn loại chất liệu tem nhãn
phù hợp. In Tiến Loan chúng tôi là đơn vị đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn thiết
kế và in ấn tem nhãn sản phẩm cho khách hàng. Đối với mỗi loại hàng hóa, bao gói khác nhau
thì tem nhãn sản phẩm lại có các đặc điểm khác nhau. Ví dụ : Tem nhãn dán trên chai lọ thủy
tinh, bình nhựa hay tem dán hộp giấy, may mác treo trên các sản phẩm thời trang... với các hình
dạng và chất liệu khác nhau.

Tính thẩm mỹ, tiện dụng và giá thành rẻ đều là những yếu tố không thể thiếu để tạo ra 1 sản
phẩm tem nhãn hàng hóa. Hãy đến với chúng tôi để có được sự lựa chọn tối ưu nhất cho sản
phẩm của bạn.
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