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Tieke Packaging zoekt altijd passende verpakkingsalternatieven om uw producten 

nog beter te presenteren. Vanuit deze visie blijven wij onze klanten verrassen 

met de verkoopstimulerende mogelijkheden van onder andere:

• textielwaren                • papierwaren                • hobby- en handwerkartikelen

Om de consument over te halen tot aankoop moet deze geprikkeld 

 worden. De presentatie is hierin vaak doorslaggevend om het product 

bij de kassa te doen belanden. De verpakking mag van het product niets 

te raden overlaten, zoals bijvoorbeeld wat betreft de kleur of  zachtheid 

van badtextiel. Zo stemmen wij elke verpakking af op uw wensen om uw 

product maximaal te presenteren en tevens optimaal te beschermen. 

Door gebruik te maken van verschillende verpakkingsdiktes en  maten, 

zijn onze verpakkingen met haak in staat vele formaten en gewichten 

te dragen.  

Hersluitbaar of permanente sluiting, bedrukt of gekleurd, wij hebben 

altijd een oplossing tegen een gunstige prijsstelling.

Door eigen productie kunnen wij snel en goed inspelen op de wensen van 

de klant. Flexibiliteit en snelheid hebben wij hoog in het vaandel en we 

kunnen daaraan voldoen door altijd voorraadhoudend te zijn. 

altijd de beste oplossing



Door know-how en ervaring heeft Tieke Packaging zich in korte tijd stevig op de 

 wereldkaart gezet. En door goede logistieke oplossingen kunnen wij elk continent 

 voorzien van onze maximale productpresentaties.   Middels onze  magazijncapaciteiten 

zijn wij ook in staat om uw verpakkingen uit voorraad te compartimenteren.

Wij hebben voor elke wens wel een passende en concrete oplossing, dus neem 

contact met ons op en laat u door ons vrijblijvend inspireren en adviseren....

....want het kan ook anders.

Berkenven 37
NL-7534 NG  ENSCHEDE
The Netherlands

T +31 (0)53  7851871
F +31 (0)53  2011231
M +31 (0)6  26776459

E info@tiekepackaging.eu
I  www.tiekepackaging.eu

... vraag ook naar onze hersluitbare haken!

ga voor het maximale!


