
Megmutatni, 
mi van benne

A Rondo  
kínálómegoldásai



Az első benyomás a döntő

A kelendő és az eladhatatlan áru közötti 
különbség néha a csomagolásban rejlik

Egyszerű, többfunkciós, zseniális

Minden termék esetében a Point-of-Sale az igazság 

pillanata: a vásárlás mellett dönt a vevő, vagy inkább 

letesz arról. Az attraktív kínáló segít a termék újrapozí-

cionálásában, és ezáltal megduplázza a siker esélyét. 

A kínálók magukra vonják a figyelmet, hangulatot 

teremtenek, és a legjobb oldaláról mutatják be az Ön 

termékét. Ekkor a versenytársakat gyorsan elfelejtik.

A Rondo kínálók a szállítói csomagolásból néhány 

mozdulattal lenyűgöző értékesítési csomagolássá 

alakíthatók. A kompakt szállítókarton négy lépésben 

egymásra tornyozható fiókokkal és koronával ellátott, 

attraktív kínálóvá alakul.

A marketing, a reklám és a termékcsomagolás mindent 

megtesz annak érdekében, hogy ismertséget és 

szimpátiát keltsen. Azonban az utolsó lökés, a termék 

kézbevétele a polc előtt történik. Egy lenyűgöző kínáló 

megsokszorozza a csomagolás hatását, és magára 

vonja a vevők figyelmét. Szerezzen termékének olyan 

önállóan pozícionált, szembeötlő helyet, amelyen 

reklámkampányokat  folytathat, akciókat hirdethet, 

vagy imázsának fenntartásán munkálkodhat.

A Rondo kínálómegoldásai egyedi méretre szabottak. 

Csomagolási szakembereink olyan egyedi megoldáso-

kat dolgoznak ki, amelyek pontosan megfelelnek az Ön 

disztribúcióval és prezentációval szemben támasztott 

igényeinek – az egyszerű kínáló tálcától egészen az 

exkluzív Shop-in-Shop rendszerig.



Kitűnő innovációs erő
Sikerünk alapja az innováció. Vevőinkkel szorosan 

együttműködve folyamatosan új termékeket fejlesztünk 

ki, amelyekért évek óta hazai és nemzetközi szinten 

különböző díjakkal tüntetnek ki bennünket. Önért mit 

tehetünk?

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefax +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefax (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-407042 Sânnicoara/Apahida, jud. Cluj
Str. Aviatorilor, Nr. 2A
Telefon +40 (0)264/41 60 06
Telefax +40 (0)264/41 60 07
cluj@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-130089 Târgoviste/jud. Dâmboviţa
Str. Laminorului, Nr. 40
Telefon +40 (0)245/20 75 30
Telefax +40 (0)245/20 75 31
targoviste@rondo-ganahl.com

MKB Oluklu Mukavva Kutu ve
Ambalaj San. Tic.A.Ş
Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB D-13
Tepeören Köyü Tuzla/Istanbul
Telefon +90 216 593 18 93 (PBX)
Telefax +90 216 593 18 98
istanbul@rondo-ganahl.com

Walz Csomagolások Kft.
D-88515 Langenenslingen/Ittenhausen
Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefax +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de
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www.rondo-ganahl.com


