
Etiketter & Stämplar.



Visa
världen 
vem du är.

V
isa världen vem du är. Varumärket 
är det viktigaste du har, och det 
finns mycket att vinna på att visa 
upp det. Men att sätta sitt eget 
tryck på produkter kan innebära 
en stor investering. Kostnader för 
tryckplåtar som tillkommer, eller 

att binda kapital i profilerade produkter kan vara en 
stor tröskel, inte minst för en nystartad verksamhet. 
Att bedöma hur stora inköp som ska göras är ett annat 
svårt moment. Vi kan erbjuda två smarta möjligheter 
att visa upp ditt varumärke på ett helt koncept, utan 
att binda vare sig kapital eller förvaringsutrymme.

Etiketter och stämplar  
En etikett kan förplaceras på produkten, eller ligga på 
rulle vid kassan och placeras på emballaget strax inn-
an det överlämnas till kunden. Etiketter ger emballaget 
samma visuella intryck som ett profilerat emballage. 

Att stämpla sitt emballage framför kunden vid kassan 
drar uppmärksamheten till ditt varumärke, och skän-
ker samtidigt en känsla av ’old school’ som ligger helt 
rätt i tiden. Var med och skapa det viktigaste du har, 
ditt varumärke. 

Läs mer och lämna din förfrågan på 
www.tingstad.se



Materialval.
Välj rätt format
Det finns många olika format på 
etiketter, vilket gör att man kan 
anpassa dem till nästan allt.
Vi kan erbjuda många olika stor-
lekar av respektive format, mer 
information finns på vår hemsida. 

Rektangel 

Cirkel 

Elips 

Personligt format  
Kostnad för stansverktyg tillkommer

Transparent

Vit blank

Guld

Brunt ribbat

Vit matt

Silver

Etiketter.
Vi kan trycka 1-4 färger, CMYK (fototryck), samt präglat motiv. 
Läs mer och lämna din förfrågan på www.tingstad.se



Personlig prägel
Att stämpla emballaget vid kas-
san ger kunden något att kom-
ma ihåg. Emballaget får en per-
sonlig såväl som rustik prägel. 

www.tingstad.se

Stämplar.

Kontorsstämpel
Detta är en självfärgande stämpel som fungerar 
utmärkt på papper. Finns i ett flertal olika storlekar 
med den text / logo du önskar.

Levereras med skyddslock och med index i skala 
1/1. Avtrycksfärgerna är svart, röd eller blå. Återin-
färgas med stämpelfärg kvalitet S.

Stämpelkit
Stämpelkit för pappersartiklar, ex pappersbärkasse samt kanister. Detta kit 
innehåller en stämpel med ditt önskade tryck samt tillhörande stämpeldyna 
och svart färg (250 g). 
Stämpeln kan vara en fin och gedigen inredningsdetalj i er butik och stämplar 
ni påsen inför kunden blir det ett extra inspirerande intryck av köpet.  
Finns i många olika storlekar enligt önskemål, max storlek 9x19 cm. Det går 
att köpa till extra svart, blå eller röd färg, 4010P (250 g). 



Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 till 
16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, 
leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker i 
Göteborg och Jönköping.

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.se ©
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