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 المخلص:

تعتبر طباعة بطاقات العبوات من التقنیات الهامة فی صناعة التغلیف، وخاصة تلک التی یتم لصقها على العبوات 

ت الغذائیة وقطع الغیار والمنتجات والمنتجات، والتی یعتمد علیها بشکل کبیر فی صناعات متعددة مثل األدویة والصناعا

 . المنتجات وغیرها منالزراعیة 

تعتبر التغلیف أداة تسویقیة مهمة جدا للمنتجات. فالشکل الخارجی للمنتج، التصمیم واأللوان المستعملة هی أول ما یجذب 

 .بشکل عامالمستهلک للمنتج. فقد یلعب الشکل الخارجی للمنتج دورا هاما للرفع من نسبة المبیعات 

تلعب البطاقات دورا هاما فی إعالم المستهلک بالمعلومات الالزمة عن المنتج، تاریخ الصالحیة، الشرکة المنتجة و ما 

 .إلى غیر ذلک من المعلومات التی یجب اخبارها للمستهلک بسرعة خالل االتصال األولی مع المنتج

شکل المنتج، حیث ان هنالک بعض الصفات التی البد من توافرها هناک العدید من أسالیب إنتاج البطاقات تبعا لنوعیة و

فی انتاج البطاقات المنتجات المستحضرات التجمیل الباهظة الثمن یمکن االستغناء عنها فی انتاج منتجات اخری، حیث ان 

ف طبقا لنوع المنتج الخصائص الجمالیة المضافة الی تلک العبوات التی ترفع من قیمتها. أیضاً فإن طبیعة البطاقة تختل

المعبأ، فهنالک بعض المنتجات مثل المجمدات یتم تعبئتها فی ظروف درجات حرارة منخفضة، ومنتجات اخری یتم 

تنقسم خامات البطاقات الی خامات ورقیة وخامات  تعبئتها فی درجات حرارة مرتفعة مثل الکاتشب ومنتجات أخری

ات فکال من الخامات الورقیة والبالستیکیة صالحة للطباعة ولکن هنالک بالستیکیة تبعا لنوع وشکل واستخدام البطاق

استخدامات للبطاقات الورقیة تختلف عن استخدامات الخامات البالستیکیة حیث یوجد انواع کثیرة من البطاقات کما ان 

  مة لالستخداملکل من الخامات الورقیة والبالستیکیة خصائص البد من اختبارها لمعرفة مدی قابلیة هذه الخا

یتم طباعة البطاقات بالطرق التقلیدیة وهی استخدام طریقة طباعیة واحدة إلنتاج البطاقات ولکن بسبب ممیزات المختلفة ال 

نواع الطباعة التصادمیة ادی ذلک الی استخدام اکثر من طریقة لطباعة البطاقات إلضافة الممیزات وأیضاً کنوع من 

 .ة تقلیدها فهی تعتبر هویة الشرکة المصنعة للمنتجانواع تامین البطاقات لصعوب

حیث ظهرت ماکینات تجمع بین طریقتین طباعة أو اکثر حسب طلب العمیل وحسب احتیاجات البطاقات بأنظمة جفاف 

 مختلفة لکی تعمل علی جمیع انواع االحبار والخامات المختلفة

 بطاقات، التغلیف طباعة،انتاج،  :كلمات افتتاحية

 

mailto:magdykader@yahoo.com
mailto:tamer.flexography@gmail.com
mailto:mohamedseyam93@gmail.com

