
گردش کار طراحی در چاپ فلکسو

طراحی ساختار بسته بندی بسته بندی های فلکسیبل

و لیبل ها

کنترل نهایی فایل خروجی طراحی گرافیکی بسته بندی

ــا ســاختار آن معنــی ــدی ب  بســته بن
 پیــدا مــی کنــد و بــدون ابــزار و نــرم
ســاختن تخصصــی   افزارهــای 
تخصصــی صــورت  بــه   ســاختار 

بسیار سخت است.

ــام ــزاری بن ــرم اف ــکو ن ــرکت اس  ش
 اســکو تولکیــت بــرای ســاختن و
 آمــاده کــردن انــواع بســته بندیهــای
 فلکســیبل مثــل لفــاف چیپــس ،
ــل و ــه ، لیب ــتنی ، ساش ــک ، بس  پف

شرینک اسلیو دارد.

از زیــادی  بســیار  بخــش   امــروز 
 محصــوالت از بســته بنــدی انعطــاف
اســتفاده فلکســیبل  یــا  پذیــر 
بــرای لیبل هــا  از  یــا  و   می کننــد 
اطالعــات نمایــش  و   طراحــی 

محصول استفاده می کنند.

روی بــر  محصــوالت  از   بســیاری 
 فیلمهــای شــفاف و یــا متاالیــز چــاپ

میشوند.

 همیــن موضوع هــا باعــث شــده
ــن ــی از بهتری ــه یک ــو ب ــاپ فلکس  چ
بســته بــرای  چــاپ   روش هــای 

بندیها تبدیل شود.

ــاپ در روش ــرای چ ــازی ب ــاده س  آم
 فلکســو بســیار بــا روش هــای چاپــی
ــاوت اســت و اســتفاده از ــر متف  دیگ
ــن کار ــرای ای ــی ب ــای تخصص  ابزاره
 مراحــل کار را ســاده تــر و مطمئن تــر

می کند.

ــده را در ــاده ش ــی دی اف آم ــل پ  فای
 آرت پرو پــالس کنتــرل کنیــد و بــا
ــی رو ــد ، فایل نهای ــای قدرتمن  ابزاره
 پریفالیــت کنیــد و همــه مــوارد مثــل
ــر و ــن تصاوی ــد پایی ــای درص  ترام ه
 یــا ضخامــت خطــوط را بــه صــورت

  اتوماتیک کنترل کنید.

 حــاال بــا خیــال راحــت فایــل نهایــی
را برای کلیشه سازی ارسال کنید.
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آماده سازی فایل برای چاپ

 بــرای آمــاده ســازی یــک فایــل بــرای
ــادی الزم اســت و  چــاپ کارهــای زی

موارد زیادی باید کنترل شوند.

بــه دســک پک  پالگین هــای   بــا 
ــا ــرل ترام ه ــری، کنت ــی ترپ گی  راحت
  و اصــالح رنگ هــا را انجــام دهیــد و
 در خــود نــرم افــزار بارکدهــای الزم را
ــرح را ــکالت ط ــد و مش ــه کنی  اضاف
ــرف ــی برط ــه راحت ــد و ب ــدا کنی  پی

کنید.

ــالح ــرل و اص ــرای کنت ــک پک ب  دس
فایل بهترینه.

 آماده سازی تصاویر برای

چاپ فلکسو

 یکــی از قســمتهای خیلــی ســخت در
 چــاپ فلکســو آمــاده ســازی تصاویــر

 می باشد.

ــرای ــزار مخصوصــی ب ــرم اف  اســکو ن
ــاس ــر اس ــر ب ــازی تصاوی ــاده س  آم
 نــوع کلیشــه آمــاده کــرده اســت کــه
 می توانیــد بــه راحتــی مشــکالت
ــزوم ــورت ل ــدا و در ص ــر را پی  تصاوی

بر طرف کنید.

 در ایــن برنامــه رنگهــا را بــا دات گیــن
ــا را اصــالح ــد و آنه ــی بینی  چــاپ م

می کنید.
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ــدی کــه در اســکو  ســاختار بســته بن
در را  کرده ایــد  آمــاده   تولکیــت 
 الســتریتور بــاز کنیــد و در حیــن
بــه را  کارتــان  نتیجــه   طراحــی 

صورت سه بعدی ببینید .

کــه بنــدی  بســته  فیلــم   نــوع 
 اســتفاده خواهیــد کــرد را مشــخص
ــه درســتی ماســک ســفید ــد و ب  کنی

طرح را آماده کنید.

 اســکو اســتودیو بهتریــن ابــزار بــرای
طراحی بسته بندی است.
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