Bloknot Baskısının Tek Renk Veya Renkli (Cmyk Baskı) Olması Fiyatı Değiştiriyor Mu?
Ebat, amaç ve ayrıca kullanım özellikleri ile oldukça farklı standartlarda üretilebilen ve baskıları
yapılan bloknotlar genel olarak firma reklam tanıtım vb. promosyon ürünleri olarak
tasarlanmaktadır ve her zaman için önemli bir yere sahip olarak etkileri de oldukça büyük
olmaktadır. Bloknotların baskı sistemlerinde tek renk kullanılmasının yanında yani siyah ve beyaz
renkli yani 4 renk Cmyk baskısı da mümkün olmaktadır. Bloknotların üretimleri için özel
makinalarda üretimleri yapılmaktadır ve siparişlerinizi vereceğiniz firmalara göre yani kesim
bıçaklarının mevcut olup olmadığına göre de ek bir ücret ödemeniz bu alanda gerekmektedir. Fakat
renkleri arasında bazı farlılıklar olduğundan dolayı ebatları, ölçüleri ve renklerinin farklı
olmasından dolayı fiyatlarda da değişiklik gözlenmektedir.

Bloknot Cilt Şekli Spiralli, Dikişli Veya Tutkallı Olduğunda Fiyat Farkediyor Mu?
Özel isteklerinize ve aynı zamanda ise taleplerinize uygun olan üretimlerini yaptırabilirsiniz.
Bloknot cilt şekilleri spiralli, dikişli ya da tutkallı olduklarında yani bu sistemleri talepleriniz
içerisinde olduklarında fiyatlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Ebat ve aynı zamanda baskı
özelliklerinde yapılacak olan değişiklikler ile firmalarınızın ya da iş yerlerinizin tanıtımlarına en
etkili şekillerde yardımcı olacak olan modelleri yaptırabilirsiniz. Ayrıca bilinmesi gerekmektedir ki
bloknotlar iş yaşantınızda ve hayatınızda sizlere oldukça kolaylık sağladıkları için firmalarınızın
ürün reklamlarını yapacak olan ve kurumsalını da oluşturacak niteliklerde farklı model ve
tasarımları hazırlanmaktadır. Fakat bu hizmetleri mutlaka uzman ve deneyimli kişilerden almanız
gerekmektedir. Bloknot sistemlerinin boyutları, renk ve sayılarına göre bazı farlılıklar
göstermektedir.

Ebat Olarak İdeal Olan (En Çok Üretilen) Ölçü Nedir?
Bloknotlar artık günümüzde kişilerin isteklerine en uygun şekillerde ölçü, ebat ve farklı kullanım
özellikleri ile farklı standartlarda üretimleri yapılmaktadır. Buna göre standart bloknot ölçüleri ise

genel olarak 8*8 cm, 9*9 cm-10*10cm olarak kâğıtlara ofset baskılı olarak üretimleri
yapılmaktadır. Aynı zamanda bloknot iç kağıt gramajları ise genel olarak 80 ile 90 gram arasında en
çok üretilen gram olmaktadır ve ayrıca istenilen gramajlarda üretimleri yapılmaktadır. Bu baskılar
ise firmalarınızın isteklerine uygun olarak tek renk olan bloknotlar, iki renk, üç renk, Cmyk yani
çok renkli olan bloknotlar ve aynı zamanda ise yine isteklerinize göre de ofset olan baskı sistemleri
en etkili şekillerde yapılabilmektedir.

Bloknot Kapağında Selofan Olup Olmaması Fiyatı Değiştiriyor Mu?
Bloknot kapaklarında ve istenilen modellerde genel olarak ve farklılıklar göstermesi ile birlikte 300
gr ya da 35 gr arasında mat kuşe kağıtlar kullanılmaktadır. Özel baskı sistemlerinde ise genel olarak
4 renk olmaktadır ve baskılarının sonrasında da mat ya da isteklere göre parlak olan selofan
uygulanmaktadır. Baskıları biten broşür, dosyalar, kitap kapakları, bloknotlar, karton olan
ambalajlar vb. ürünlerde işlerin yüzeylerine hem estetik nedenlerle, hem de olduğundan daha
dayanıklı ve kullanışlı bri hal almasından dolayı, sudan yağdan güneş ışığından ve diğer fiziksel
nedenlerden etkilenmesin diye ciltleme öncesinde bloknot tasarımlarına selofan uygulanmaktadır.
Selofan ise işlerinize farklı bir görsellik kazandırmak için de yoğun şekillerde tercih edilmektedir ve
selofan uygulamalarında fiyatlarda değişiklikler olmaktadır.

En Az Kaç Adet Sipariş Yapıyorsunuz?
Özel baskı makineleri ile hizmet veren firmalar birçok farklı bloknot hizmetlerini siz kullanıcılarına
sunmaktadır. Bunlar ise tutkallı bloknotlar, kapaklı ve taçlı olan bloknotlar, spiralli bloknotlar, küp
olan bloknotlar ve aynı zamanda özel tasarım olan modelleri bulunmaktadır. İstediğiniz zamanlarda
ve özel siparişlerinizde bu modeller özel olarak hazırlanmaktadır. Piyasaya oranla oldukça cazip ve
ekonomik fiyat aralıklarına gerekli hizmetleri kısa sürede ve garantili şekillerde alabilirsiniz. Diğer
yandan en az kaç adet bloknot modellerini yaptıracaksanız ve en erken de ne zamana teslim
alacaksanız gerekli hizmetleri ve bilgileri hizmet alacağınız firmalar ile görüşmeniz gerekmektedir.
Yine de bilinmesi gerekmektedir ki aciliyetinize göre gerekli hizmetleri en kısa süre içerisinde
alabilirsiniz.

Kapaklarının Ön ve Arka Yüzlerine Baskı Yapıldığında Fiyat Farkediyor Mu?
Ticari ya da özel yaşamlarda yer alan reklamların yapmanın en etkili yollarından bir tanesi ise
bilindiği üzere günümüzde bloknotlar olmaktadır. Kişilerin yazma ihtiyaçları oldukları zamanlarda
ellerinin altında olacakları bloknotlar hem kişilere yardımcı olur hem de firmalar için de oldukça
etkili iyi bir reklam aracı olmaktadır. Bu tasarımları kullanan herkes ya da gören kişiler markalara
aşina olarak akıllarında kalır ve ilk tercihler arasında yer almaktadır. Bu bloknot modelleri ve
şekillerde kişilerin isteklerinize özel olarak tasarlanmaktadır. Kapaklarında sayfalarında ve diğer
gerekli görülen tasarımları özel şekillerde yapılmaktadır. Aynı zamanda bloknot kapaklarında hem
arka hem de ön yüzlerine baskı yapılmaktadır ve fiyatlarında da çok az da olsa bazı fiyat
farklılıkları kendini göstermektedir.

Sayfalarına Baskı İstesek Fiyat Nasıl Değişir?
Bloknot modelleri birçok farklı şekillerde basılabilmektedir ve buna göre de sayfalarında hem ön
hem de arkasında baskı sistemleri isteklere uygun olarak tasarlanarak hazırlanmaktadır. Yuvarlak ve
kare vb. gibi klasik olan şekillere ek olarak da çeşitli modellerde yine isteklere uygun olarak
basılabilmektedir. Şekillerinde ek olarak yapıştırma, yandan dikiş, kapaklı, ferforajlı ve ön arka
sayfalarına baskı sistemleri uygulanmaktadır. Fiyat aralıkları kullanılan malzeme ve ürünlere göre
değişiklik göstermektedir. Bloknot modellerinde ve farklı şekillerde genel olarak 0,50 T’den fiyatlar
başlamaktadır. Fakat tabi ön ve arka sayfaları için ek olarak baskı sistemleri istendiğinde fiyatlar da
değişiklikler gözlenmektedir. Fiyat bilgileri için hizmet alacağınız firmalar ile görüşebilirsiniz.

Bloknot Siparişi Verildiğinde Ne Zaman Teslim Ediliyor?
Bloknot modelleri ve tasarımları oldukça kaliteli ve farklı ciltler olarak tasarlanabilmektedir.
Bloknot kapaklarında genel olarak ya da istenilen şekillere uygun olarak firmaların amblemi ya da
logoları, ürün resimleri veya yine istenilen desenler en etkili şekillerde kullanarak üretimleri
yapılmaktadır. Aynı zamanda iç sayfalarında da firmaların ya da iş yerlerinin amblem veya logoları,
ürün resimleri ve sloganları kullanarak istenilen sayfalar bu sayede hazırlanabilmektedir. Fakat
mutlaka bloknot modellerinde iç sayfaların yazı yazmaya uygun şekillerde olmasına dikkat ve özen
gösterilmesi gerekmektedir. Eğer sizlerde bloknot siparişi verdiyseniz ve ne zaman teslim edilir
diye merak ediyorsanız bütün bu özellikleri içerisinde barındıran siparişlerin hazırlıkları genel
olarak firmaların yoğunluklarına göre değişik zamanları içermektedir. Ancak aciliyetinize hizmet
aldığınız yerlere bildirerek siparişlerinizi kısa sürede almak imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Bloknot Yaprak Sayısında İdeal Sayı Nedir?
İsteklerinize uygun olan seçeneklerde ve modellerde kısa sürede ve yarıca etkili şekillerde
üretimlerini yaptırabilirsiniz. Buna göre sizlerde ebat ve ayrıca baskı özelliklerinde yapacağınız ve
yer alacak olan bazı farklı değişiklikler ile firmalarınızım tanıtımlarına en etkili şekillerde destek
olacak olan bloknotları kısa sürede yaptırabilirsiniz. Bloknot yapraklarında yine sizlerin isteklerine
uygun olan yaprakları ve kapaklar için de kağıt cinslerini seçebilirsiniz. Bloknotların yapsak
sayılarında ise genel olarak en ideal olanlar ise genel olarak 500 olmaktadır. Tabi bu rakam ise yine
isteklerinize ve taleplerinize göre bazı farklılıkları beraberinde getirebilmektedir. Ancak yaprak
sayılarına kendinizde ya da yapacağınız işlerinize göre karar vererek seçebilirsiniz.

Kutulu Bloknot Yaptırsak Ayrıca Bıçak Ücreti Alıyor Musunuz?

Son zamanlarda bloknot modellerini yaptıracak olan ve hizmet alacak kişilerin en çok merak
ettikleri konuların başında yer alan bıçak ücretlerinin alınıp alınmadığı olmaktadır. Buna göre bazı
firmalar arasında bu ücret alımları değişiklik göstermektedir. Fakat birçok uzman ve deneyimli
firmalarda ise siparişlerinizi vereceğiniz bütün ürünlerin kesim bıçakları mevcut ve var
olduklarından dolayı sizlerde bu hizmetler karşısında ek ücret ödemek mecburiyetinde kalmazsınız.
Diğer yandan bilmeniz gerekmektedir ki direk olarak üretici firmalar ile iletişime geçerek ve gerekli
hizmetleri alırsanız eğer, bu sayede aracı olan kişilere de ek bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.
Bütün bu bilgileri hizmet almadan önce üretici firmalar ile paylaşmanız önerilmektedir ve bu
sayede etkili bir hizmet alabilirsiniz.

