MIKROK APSUŁKOWANIE

FOLCO
SCENT®

Lakiery zapachowe do wykańczania druku
pl Podświadomie, zmysł węchu jest najsilniejszy ze wszystkich zmysłów!
Zapach działa szybciej i intensywniej niż inne zmysły, ponieważ wpływa
na układ limbiczny mózgu, w którym przechowywane są emocje i
wspomnienia. To sprawia, że zapachy są kluczową cechą współczesnego
marketingu wielozmysłowego.
Obrazy pozostają w pamięci dłużej, jeśli są postrzegane w połączeniu z
zapachami, dzięki czemu zwiększa się wartość wspomnienia. W ten sposób
lakier zapachowy przekazuje pozytywne odczucia, optymalizuje przekaz
reklamowy i zwraca uwagę. Liczne badania wykazały, że informacje, które
ładnie pachną, sprawiają, że przekaz reklamowy jest znacznie bardziej
efektywny. Aby przesyłki pocztowe, katalogi, opakowania, a nawet
upominki bardziej przyciągały uwagę, oferujemy Państwu wysokiej jakości
lakiery zapachowe o mikrokapsułkowanych zapachach.

Scented varnishes for print finishing
en Subconsciously, the sense of smell is the strongest of all senses! A scent
works faster and more intensely than other sensory perceptions,
because they affect the limbic system of the brain where emotions and
memories are stored. This makes them a key feature of modern
multisensory marketing.
Pictures stay in the memory longer if they are perceived in combination
with scents and thus increase the memory value. In this way, scented
varnish conveys a positive feeling, optimises the advertising message and
increases attention. Numerous studies have shown that information that
smells good makes the advertising message much more effective. In order
to make mailings, catalogues, packaging or even gift wrap more
attention-grabbing, we offer you high-quality scented varnishes with
microencapsulated scents.

Próbka produktu: Oriflame reklamuje
swoje produkty stosując lakiery
zapachowe Follmann.
Product sample: Oriflame advertises
its products with Follmann scented
varnishes.
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Państwa korzyści
pl + Zapachy wzmacniają przekaz
reklamowy
+ Lakiery zapachowe są tworzone z
indywidualnymi zapachami
+ Lakiery zapachowe na bazie wody
lub oleju do: offsetu zwojowego i
arkuszowego, fleksografii,
sitodruku i wklęsłodruku
+ Mikrokapsułkowanie gwarantuje
długotrwałe i hermetyczne
uszczelnienie zapachu
+ Zapach uwalniany jest w sposób
kontrolowany poprzez tarcie

Your benefits
en + S cents reinforce the advertising
message
+ Scented varnishes are created with
individual fragrances
+ Water- or oil-based scented
varnishes for: web offset, sheet,
offset, flexo, screen and gravure
printing
+ Microencapsulation guarantees
long-lasting and hermetic scent
sealing
+ The scent is released in a
controlled way due to friction

+ Zapachy wzmacniają przekaz reklamowy
+ Scents reinforce the advertising message
+ Oryginalne zapachy zastępują kosztowne
pobieranie próbek
+ Original scents replaces costly sampling
+ Kontrolowane uwalnianie zapachu przez
kontakt
+ Controlled scent release by contact

LAKIERY ZAPACHOWE DO WYKAŃCZANIA DRUKU

Na bazie wody

Na bazie oleju

Nazwa

Proces drukowania

FOLCO SCENT DL

Wklęsłodruk i fleksografia

FOLCO SCENT SL

Sitodruk

FOLCO SCENT OL

Druk offsetowy zwojowy i arkuszowy

Dalsze informacje i dodatkowe oferty produktów można znaleźć w naszych kartach informacyjnych produktów lub
skontaktować się z naszymi ekspertami p + 49 571 9339-114 / e scentedvarnishes@follmann.com.

Dotyk
i zapach
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