Jak zamawiać pudełka?
TECHNICZNE WSPARCIE W PROCESIE ZAMAWIANIA SPERSONALIZOWANYCH PUDEŁEK DLA TWOJEJ FIRMY
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MILO, polski producent opakowań reklamowych dla marek Premium

Nowoczesny partner z 30 letnim doświadczeniem. MILO to polski producent o stabilnej, wielokrotnie
nagradzanej pozycji, posiadający rozbudowany park produkcyjny napędzany energią odnawialną.
Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie produkcji opakowań Premium, począwszy od konsultacji
online, poprzez wykonywanie prototypów, po konfekcjonowanie oraz magazynowanie zamówień.
Nasze produkcje to indywidualne realizacje dla globalnych liderów w wielomilionowych nakładach, a
także raczkujących startupów, sprawdzających małymi partiami potencjał rynku. To wszystko dzięki
umiejętności łączenie w pełni zautomatyzowanej produkcji oraz ręcznej, precyzyjnej pracy naszych
wieloletnich i doświadczonych pracowników.
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Witaj w świecie MILO!
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Pudełka
Premium
czyli wszystko to, co widzi Twój Klient nim
otworzy pudełko...

Pudełko to „dom” i wizytówka Twoich
produktów. Jest łącznikiem ze światem
przeżyć Twoich Klientów, który
sprzedajesz w naszych opakowaniach.

W MILO kochamy jakość, detale i nowe
technologie produkcyjne, stwórz pudełko,
którego jest nie do zapomnienia.

TEKTURA LITA

sztywna tektura

wytrzymałość
i bezpieczeństwo produktów

Wyróżniamy 3 zasadnicze rodzaje surowców na pudełka:

TEKTURA LITA
TEKTURA FALISTA
KARTON
TEKTURA LITA: marki Premium, marki luksusowe, jakość, mnogość rozwiązań
TEKTURA FALISTA: produkcje masowe, pudełko do wysyłki, niewiele form zdobień
KARTON: popularne opakowanie na kremy, leki, najprostsza forma

pełna paleta
uszlachetnień

TEKTURA FALISTA

KARTON
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rodzaje
pudełek

indywidualny
projekt

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

BRANŻA

wybierz pudełko, ze względu na jego
funkcjonalność, zastosowanie i optymalizację

wybierz pudełko, ze względu na branże,
w której działasz i rozwiązania, które stosuje

pudełka denko- wieczko

zamykane na magnes

pudełka szufladkowe

pudełka na kosmetyki

pudełka jubilerskie

pudełka na olejek CBD

pudełka z mankietem

pudełka etui slipcase

pudełka typu walizka

pudełka na książki

pudełka na czekoladki

pudełka na świece

pudełka clamshell

pudełka ukośne

pudełka okrągłe

pudełka na tekstylia

pudełka na perfumy

pudełka na okulary
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podział, ze względu na:

ważne pytania:
aby zamówić optymalne pudełko na Twoje produkty

Czy Twój produkt eksponujesz wśród konkurencji i pudełko musi się wyróżniać?
Czy produkty umieszczasz wewnątrz "luzem", czy lepiej je ustabilizować i
wyeksponować poprzez włożenie w piankę / gąbkę?
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Czy Twoje produkty będę przewożone, transportowane i pudełku musi być
wytrzymałe?
Jakie emocje powinno wzbudzać Twoje pudełko i nawiązywać do produktów w
środku: możesz wzbudzać zachwyt od pierwszego dotyku, stosując np. okleinę
tkaninową lub aksamitną z przepięknym tłoczeniem lub pozycjonować się jako
marka eko i już na etapie pudełka komunikować wartości firmy.
Czy Twoje produkty tworzą serie, kolekcje i warto ujednolicić formę komunikacji i
stworzyć charakterystyczne linie pudełek?

wielkość
i kształt
W MILO każde pudełko powstaje na
indywidualne zamówienie i jest w pełni
personalizowane do wielkości i charaktery
produktów Twojej marki.
Pokaż nam swoje produktu, opowiedz o
oczekiwaniach, a my zaprezentujemy całą
gamę rozwiązań, dopełnioną sugestią, która
forma będzie najbardziej optymalna dla Twojej
marki.

To ważny etap planowania, a my doskonale
wiemy, że nie musisz znać tej odpowiedzi
na początkowym etapie, dlatego w MILO
czeka na Ciebie Studio Prototypowetestuj, sprawdzaj, wybieraj!
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format pudełka to wynikowa kształtu
produktów wewnątrz

wypełnienie
pudełka

wypełnienie piankowe

wypełnienie tekturowe

Doskonałą formą zabezpieczenia Twoich
produktów w pudełku jest umieszczenie wewnątrz
jednego z rozwiązań stabilizujących, do
najpopularniejszych należą:

WYPEŁNIENIE PIANKOWE
WYPEŁNIENIE TEKTUROWE
WYPEŁNIENIE HYBRYDOWE

wypełnienie hybrydowe
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eksponuj i transportuj bezpiecznie

uszlachetnienia
hot stamping

czyli pudełka Premium
Szlachetność rozwiązania, jakim jest pudełko
wykonane w tekturze litej już samo w sobie jest
wyrazem najwyższej jakości i luksusu.
Ale to nie wszystko! Pudełko dla Twojego produktu
może być prawdziwym dziełem sztuki, sam zobacz
jak obszerną paletę możliwości dla Ciebie
przygotowaliśmy:
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lakier miejscowy uv

wypełnienie

frezowanie grzbietu
złoty kołnierz

folia błysk lub mat

hot stamping z folią

folia soft touch

okleina strukturalna

wstążka- uchwyt

kalander

hot stamping "na sucho"

okleina tkaninowa

lakier wybiórczy UV

folia nierysująca

wstążka

kołnierz
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VII

pudełka
składane
na płasko

VI

MILO to merytoryczny partner, który
tak jak Ty planuje, optymalizuje i
usprawnia. Jednym z naszych
flagowych rozwiązań są pudełka
składane na płasko, które nie tracą na
jakości i prezencji.
Czy to rozwiązanie, które sprawdziłoby
się u Twojej firmie?

Zwróć uwagę o ile możesz zmniejszysz
koszty transportu oraz magazynowania!
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bezwykrojnikowe!

pudełka
ekologiczne
W MILO zamówisz opakowania
produkowane z certyfikowanych
surowców, w pełni biodegradowalne.
Dodatkowo możesz nanieść na swoim
opakowaniu informację dotyczącą
certyfikacji i jeszcze pełniej budować
komunikację marki ekologicznej.

cały proces produkcyjny MILO
napędza zielona energia
z własnej farmy fotowoltaicznej
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dedykowane dla marek eco friendly!
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V

Studio Prototypowe
MILO
Tworzenie pudełka, które w wielu przypadkach
decyduje o wyborze produktu z półki to często
fundamentalny etap dla sukcesu i powodzenia
marki.

W MILO możesz stworzyć 1, 2... dowolną ilość
kreatywnych rozwiązań, aby wybrać to, które w
100% spełnia oczekiwania Twoje i Klientów marki.
To jedyne tak profesjonalne Studio w Polsce!

Program "MILO outsourcing".
Twoje produkty
nasza dystrybucja!
Stwórz markę własną z MILO!
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Masz pomysł, ale brakuje Ci zaplecza produkcyjnego i magazynowego?
Żaden problem! Stwórz markę i zarabiaj. My zajmiemy się całą resztą

obniżenie i bardziej efektywna kontrola kosztów operacyjnych
możliwość koncentrowania się na kluczowych kompetencjach
Twojej firmy, będących podstawą jego przewagi konkurencyjnej,
korzystanie z zasobów, wiedzy eksperckiej i know-how MILO
zwiększenie elastyczności działania poprzez możliwość
szybkiego reagowania i dostosowania skali działalności

Marka Własna produkowana w MILO

PROJEKTUJESZ
I ZAMAWIASZ
14.3%PUDEŁKO

WYSYŁAMY DO
TWOICH KLIENTÓW

14.3%
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MAGAZYNUJEMY14.3%

6
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PAKUJEMY14.3%

1
WYSYŁASZ NAM
14.3%
PRODUKTY

2
4

3

14.3%
KONFEKCJONUJEMY
PRODUKTY DO ŚRODKA

PRODUKUJEMY
PUDEŁKO

14.3%
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kilka inspirujących realizacji:

czyli, optymalizacja czas start

jesteśmy laureatem plebiscytu Etyczna Firma
realizowanego corocznie przez Puls Biznesu

jesteśmy Eko
Produkcja odbywa się na certyfikowanych surowcach FSC, a
cały park maszynowy napędzają odnawialne źródła energii

12 miesięcy gwarancji jakościowej
na każdy produkt MILO. Gwarantujemy powtarzalność
naszych produktów

inwestujemy w nowe linie produkcyjne
gwarantując naszym klientom innowacyjne produkty w
konkurencyjnych cenach
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dlaczego
MILO?

działamy etycznie

grono Klientów MILO:
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zaufanie to podstawa

Czekamy w pełnej gotowości!

kontakt do
Doradców MILO:
info@grupamilo.pl
www.grupamilo.pl

