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پیشگفتار:

به امید بهترین روزها

 

علیرضا احمدي

مدیر عامل

گروه ترام

با ما همسفر شوید! سفر به دنیایى که در آن هنـــر و صنعت در هم آمیخته اند. رنگ ها و تکنیک ها دنیـــاى حیرت آور هنـــر 

(صنعت چاپ و بسته بندى).

همـــواره به دنبـــال آن بوده ایم که بستـه بنـــدى به یکى از مزیت هاى محصـــول تبدیـل گـردد؛ در این راستـا تالش گرانه و 

مصمم آزمودیم، آموختیم و دســتاوردها را به اشــتراك مى گذاریم.

بیش تر محصوالت ترام از مزیت خاص برخوردار است و نوعى تمایـــز که مى تواند ارزش ویژه اى براى شما ایجـــاد کند در 

آن دیده شده است. این محصوالت در مجموعـــه اى اخالق محور و ارزش مدار روزآمـــد، توسعـــه طلب، و با نگرشى برد-برد

و با توجه به ابعاد متفـــاوت یک موضوع تولیـــد مى شونـــد. ارزش هاى ترام در کِل ساختـــار ترام از فراینـــدها و رفتـارها تا 

محصـــوالت جریـــان دارنـــد و ما با تکیـــه بر ارزش و مأموریت سازمان به  دنبـــال انتخـاب شدن به  منزلۀ اولیـن گزینـه براى 

برندهاى برتر در حوزة هدف خود هستیـــم.

ترام از همان سال تأسیس تا امروز با داشتن مشتـــرى هاى توان منـــد و دائمى و اعتمـــاد آن ها به این برند از مجموعـــه اى 

پانــــزده نفــــره بـــه یکى از بزرگ تـــرین و مجهـزتــرین سایت هاى خاورمیــــانه تبــدیل شـده اسـت و این رونـد نویـد بخش

هدف اصـــلى مجموعـه درخصوص بستـه بندى است.

باور داریم تا زمانى خواهیـــم بود که ارزش واقعى براى مشتریانمان ایجاد کنیم؛ ارزش هایى شامل ایجاد امنیت خاطـــر از 

طریـــق کاهـــش ریســـک ها، ایجــــاد تمایــز با بهره گیــرى از تکنـولوژى روز جهـــان، و به  کارگیـرى هنـــر و دانش تخصصــى.

در این کاتالوگ توضیـــح مختصـــرى از آنچه را در ترام در دسترس است در حوزة خدمات، محصوالت، تکنیک ها، و در یک 

کالم راه حل ها بیان کرده ایم. در کنار شما هستیـــم تا به بهترین راه حل براى بسته بندى محصوالت خود در دنیـــاى متنـــوع

و سراســر فرصت بسته بندى برسید.
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نسل اول: سرآغاز
در ســـال 1300 آقـــاى احمد احمدى (پدر بزرگ) در یکى از اولیـن چاپخانه هـاى

اصفهان کار خود را آغاز کرد و در صنعت چاپ دانش و تجربه کسب کرد.

با شـروع سیر توسعۀ کشـور، ایشـان در سال 1313 چاپ خانـه و کتاب فروشى

احمدى را تاسیس کردند که به  منزلۀ یکى از اولین چاپ خانه هاى استان اصفهـان 

در زمینۀ چاپ اوراق تجارى، کتاب، و روزنامه شناخته مى شود.

نسل دوم: رشد
آقاى ابوالقاسم احمدى (پدر) پس از پایان تحصیالت چاپ و گرافیک در اتریش

به ایـران بازگشـت و همگـام با رشـد لحظـه اى صنعـت چاپ، شرکت خانۀ چاپ را

در سـال 1358 تأسیـس کرد.

خانۀ چاپ که با نصب نخستین ماشین افست تک رنگ در سال 1369 سنگ بناى

چاپ خانه هاى صنعتى اصفهان را گذاشته بود، در ادامه و در سـال 1379 اولیـن

ماشین چهـار رنگ اصفهـان را نیز به بهره بردارى رساند. این مجموعـه هنوز هـم

با تمـامى توان در حال تولیـد است.

نسل سوم: توسعه
مـــهندس علیرضا احمدى (پسر) که تجربۀ مدیریت خانـــۀ چـاپ را با خود همـراه

داشت، با درك نیازهاى روز افـزون بازار ایـران و به پشتوانـۀ تجربـۀ  نسـل هاى

قبلى خانواده، به همراه همســر خود خانم دکتر نژادســتارى مجموعۀ «ترام چاپ

سپاهان» را با رویکـــردى کامًال تخصصـــى به صنعـت بسته بنـدى در سـال 1386

راه انـدازى کرد. این مجموعه با شعـار « بهترین راهکار براى بهتـرین محصول »

رسالت خود را ارتقاى کارآیى بسته بندى محصوالت مشتریان قرار داد.
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خأل امکـان تولیـد بسته بنــدى هاى ممتــاز در تیراژ انبوه ترام را به سمـت استراتـژى

BOBST متمــایزســـازى» پیـش بـرد و به ایـن منظـــور، با نصـب مــدرن ترین ماشیــن»

انجـــام عملیـــات Hot Foil Stamping (طالکـوب) و امکان ایجـاد مزیت «تمایـز» را در

بسته بندى مشتریان فراهم کرد. با توجه به تقاضایى که هنوز در بازار وجود داشت

دومین ماشیـــن Hot Foil Stamping در سال 1392 خریـــدارى شـــد و به  سرعت به

بهـــره بردارى رسیـــد و به  موازات آن خطـــوط جعبه چسبانى نیـز مجـددًا تجهیـز شـد و

امکـــان تولید انواع ساختـــارهاى بسته بنـدى به  صـورت اتوماتیـک فراهم آمد.

در این سال ها مجموعـۀ ترام گام هایى جدى  در راه تقویت ساختارهاى خدمت رسانى

به مشتریان و ایجاد مزیت «تنوع» برداشت. مجموعۀ ترام براى پاسخ گویى به نیازهاى

متنوع مشتـریان یک واحـد براى ساخت جعبـه هاى دست ساز ایجـاد کرد و در ادامـه،

مجهــــزتریـن ماشیـن ساخـت تمــام اتوماتیــک جعبـه هـاى سخـت (Rigid Box) را به

بهره بردارى رساند. واحد بازرگانى خارجى به  منظـور تأمیـن مواد اولیه و ایجاد مزیت

«کنترل هزینه» ایجاد شد و با هدف تثبیت کیفیت و افزایش رضایت مندى مشتریان

فراینــدهاى کنترل کیفیـت، لجستیـک، مدیریت رنگ، بازاریابى، روابط عمـومى، و ...

در مجموعــه مستقر گردیـد. طى این سـال ها نقـش مجموعــۀ ترام در ایجــاد تحـول

در بسته بنـدى صنایع سلولزى، شیرینى، و شکالت بسیار پررنگ است. در این زمان

مطالعـــات طـــرح توسعـــۀ تـرام انجــــام شــد و از ابتــــداى ســـال 1396 ساخـت

سایـت جـدیـــد شرکـت برمبنـــاى مالحظــات زیسـت محیـطى در بخــش غذا و داروى

شهـرك صنعتــى رازى آغـــاز گردیـد. 

همچنیـن استانـداردهـاى IMS(ISO 9001-ISO 14001-ISO 18001) مستقـر گردید.

در سال 1398 ترام به  منظـــــور پاسخ گویى به نیازهـــاى انبـوه و متنـوع مشتریان به

سایـــت جدیــــدى در فضـــایى نزدیـک به یک صــد هزار متـــر مربـع منتقـــل شــد و

عملیــــات نصـــب و راه انـــدازى 32 ماشیــن (پیـش از چاپ، چـاپ، و پس از چـاپ) در

سایتى با استانــــداردهاى غــــذا و دارو آغاز گردیــد. با هــدف ایجاد مزیـت «تنـوع»

هر آنچـــــه امروز در صنعــــت چاپ افســت و بسته بنــدى دنیـا در حال انجـام است،

در ترام جدیــــد نیز قابـل انجــام دادن است.

1390

1394

1398



5

در سال 1399 گروه ترام به  منظور افزایش تولید و با هدف رسیدن به چشم انداز

سازمان در زمینۀ کارآفرینى توانست ظرفیت نیروى انسانى را به سیصد نفر برساند.

میـزان تولیـد در این سـال 170 درصـد رشـد داشت. همچنیــن ترام در این سـال

با تغییـر شعار خود به "بسته بندى خود را ارتقا دهید" و اتخاذ استراتژى هایى جهت

 ارتقـاى بستـه بنـدى ، به کمـک راهکـارهایى خالقـانه توانست جعبـه هاى مشتــریان

خود را از لحاظ کیفـى و بصرى به گونه اى چشمگیر ارتقا دهد. از دیگر دستاوردهاى

 گــــروه تـرام راه انـــدازى آزمایشگـاه کنتـــرل کیفیــت با هـدف اجـــراى برنامــــۀ 

بهبــــود کیفیت مستمـــر و افزایش دقت و صحـــت و همچنین اعتقاد به پاسخ گویـى

 مشتریـان است. در این سال ترام اقـدام به راه انـدازى واحد لجستیـک کرد که در

این واحد تالش شده است با کاهش زمان تحویـل و به حداقل رساندن ریسک توقف

در خط تولیـد مشتــرى هزینۀ نهایــى مشتـرى کاهـش یابد. شایان ذکـ ر است که در

این ســـال واحـد خدمــــات مشتـریان با هدف پیگیــــرى و ثبــت شکایات مشتـــریان

و به منظــــور حفــظ حقــوق مشتریان نیز شکل گرفت.

در سال 1400 ترام براى مرتفع ساختن نیازهاى متنوع بسته بندى محصوالت مشتریان

و تنـوع بخشى به محصــوالت و خدمات اقــدام به نصـب جدیــدترین و پیشرفتــه ترین

ماشین آالت چاپ لیتولمینیت در مجموعــه کرد. در این مسیــر، ترام توانست ظرفیـت

نیروى انسانى خود را به بیش از چهارصد نفر ارتقـا دهد و از این نظر نیز از پیشگامان

صنعت چاپ و بسته بندى ایران باشد. دریافت گواهینامه ى سیستم ایمنى مواد غذایى

 FSSC 22000، استاندارد HACCP، تندیـس کارفرمـاى سالمــت محـور ملى و همچنین

دریافت تندیس صنعـت سبــز ملى ایران در سـال 1400 از دیگـر دستـاوردهاى ترام

در جهـت اطمینــان خاطـر مشتــــریان از کیفیـت و ایمنــى بستـه بنــدى و توجــه بـه

الزامــات و حساسیت هاى زیسـت محیطـــى است.
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بگو باورهایت چیست تا بگویم که هستی.
    خوزه اورتگا ایى گاست

  اندیشمند اسپانیایى (1335-1262)

Tell me what you believe in and I will tell you who you are.   
                                                                José Ortega y Gasset    

                                          Spanish Philosopher (1883-1955) 
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رسالت ترام: 
مشــتریان ما شــرکت ها و ســازمان هاى معتبرى هستند که محصـــوالت آن ها نیاز به بسته بندى دارد

به اهمیت بسته بندى واقف اند، و نقش بستـــه بنـــدى را در دستیـــــابى به اهـــــداف کلیدى خـــود 

 حیاتى مى داننـــد. ما ارتقـــاى کارآیى بستـه بنـــدى محصــــوالت مشتریان را رسـالت خـود مى دانیـم

و به نیازهـــاى متنوع آن ها در حوزة بستـه بنـــدى پاســـخ مى دهیـم. منظــــور از کارآیـى بستـه بنـدى

موارد زیر است:

    محافظت از محصول در برابر عوامل بیولوژیک، آســیب مکانیکى، ســموم، حرارت، نور، و ...

    افزایش بهره ورى در خط تولید مشــتریان از طریق افزایش ســرعت بســته بندى و کاهش ضایعات

    حین بســته بندى؛

    تســهیل حمــل محصــول هم در تعداد کم و هم به تعداد زیاد؛

    ایجاد جذابیت و تشــویق مشــترى نهایى براى خرید؛

    ارائـــۀ اطالعــات الزم محصـــول؛

    برندســازى و تمایز از محصوالت مشــابه.

بدین منظور طراحى، پیش از چاپ، چاپ، و پس از چاپ بسته بندى محصوالت آن ها را انجام مى دهیم.
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ارزش های سازمانی:
ترام سازمانى ارزش محـــور اســــت و فلسفـــــۀ وجودى آن جـــــداى از مسئولیت ها و ارزش هاى آن نیست. ترام خود را در

مقابل مشــتریان، کارکنان، ســهامداران، تأمین کنندگان، و جامعه مسئـــول مى داند. ما باور داریم که ارزش هاى ترام نه تنها

 معرف ما، بلکه موجب پایدارى و رشــد ما نیز هســتند.

:(Trust) اعتماد
بر این باوریم که با عمل به تعهدات، حفظ سالمت مالى، رازدارى، استفاده از شاخص هاى استاندارد در عملکرد، داشتن

ساختــارى شفاف و سیستمــى، و فعالیت در چهارچوب قانون ایجاد اعتمــاد مى کنیم.

:(Elegance) برازندگی
ـُد، و توجــه به جزئیــات همــراه با به  کارگیــرى معتقدیـم برازنـدگى ما با شناخـت ظرافت ها، زیبایى، تناسب هندسـى، م

حواس غیربصـرى و استفاده از این قابلیت ها در ارائۀ راهکــارهاى متمایز طراحـى و تولیـد محصول و چیدمان محیـط کار

و آداب معاشـرت و تشریفـات حاصـل مى گردد.

پاى بندى به اعتماد متقابل، اخالق حرفه اى، داشتن نگرش برد – برد، صداقت، انتخاب براساس شایستگى، اعتقاد به رابطۀ

بلندمـدت، و حفظ حقوق دیگـران اسـاس احتـرام متقـابل در شرکت ماست.

:(Above & Beyond) برتری
بر این باوریم که برترى ما و ذى نفعانمان حاصـل نوآورى، عملکـرد در استانـدارد باال، توسعۀ کّمى وکیفى منابع انسانى، بهبود

مستمــر بهـره ورى و کیفیـت، توجه به ارزش آفرینـى، خدمات رسـانى بهتر به مشتـرى، توسعۀ محصــول و به  روز بودن است.

 
:(Mindfulness) توجه

منظـــور از توجـه، حساس  بودن درقبـال مشتــریان و نیز حفـظ و تخصیـص بهینۀ منابع، مدیریت ریسـک، انتخــاب بهینه،

رعایـت مسائل ایمنى، قانون مدارى، اهمیـت به محیـط زیست، آبروى اشخـاص، و شناســایى ارزش ها و پیشینۀ ذى نفعان

و توجـه به آن هاست.



ساختار سازمانی:
گروه ترام مجموعه اى متشکل از ترام چاپ سپاهان، تکتاز تجارت ایرانیان، و رنگین بستۀ نقش جهان است.

     ترام چاپ سپاهان  محــور اصلى گــروه ترام است و دیگــر شرکت هاى گــروه با فلسفـۀ تکمیــل زنجیــرة تأمیـن ترام

     شکل گرفتــه و ماهیت یافته اند. ترام با ایجــاد امکان اشتغــال براى نیروى انسانى در حدود یک هزار نفر، در فضــایى

      به وسعـت یک صد هزار متـر مربـع توان تولیـد ماهیـانه پنج هزار ُتن محصـول را دارد. در ترام انـواع خدمـات مشـاوره،

     استودیــو ترام، پیش از چاپ، چاپ، و پس از چـاپ براساس باالتـرین استانــداردهاى جهــانى صنعـت چاپ به مشتــریان

     ارائـه مى گردد. ساختــار سیستمـى و فرایند محـور و برنامـه ریزى منظم و همیشـگى در ترام باعث مى شود تا توان ایجــاد

     ارزش افزودة پایدار در حیطه هاى «کیفیت، سرعت (در پاسخ گویى و تحویل)، و بهاى تمام شده» براى مشتریان فراهم آید.

     استقرار استــانداردهاى               – ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 18001 در کنار اهمیت به فاکتورهاى ایمنى و قواعد

     ســـازمان غـــذا و دارو و اخـذ گواهینـــامه ى FSSC 22000 از مشخصـــه هاى بارز ترام است.

    تکتازتجارت ایرانیان  شرکتى است که براى تأمین مواد خارجى گروه ترام تأسیس شد.
     این شرکت با برنامـــه ریزى دقیق و نظم که حاصـــل مطالعــۀ ترندهاى گذشتـۀ گـروه و پیش بینــى آینــدة میــان  مدت

     اقالم مصرفـى است، مسئولیت تأمین مواد اولیـۀ مورد نیاز گروه را بر عهده دارد. حضور شرکت تکتــاز تـجارت موجب

     شده اسـت در بحـران هاى تأمین مقـوا، فویل، یا دیگــر اقالم مرتبط گـروه ترام با چالش کمـى مواجـه شود.

     رنگین بسته نقش جهان  شرکتــى است که به  منظور پاسخ گویى به نیاز بازارهـایى تأسیــس شده است که جعبــه هاى
      دست سـاز و پیچیده تر نیـاز داشتند. این شرکت با دراختیارداشتن قریب یک صد نفر نیروى انســانى قابلیت تولیــد انواع

      جعبـه هاى چندقطعــه اى و دست ساز را براى تمامـى بخش هاى بازار دارد.

HACCP 



 Also
Rapida 145& First in the Middle East

با استقرار ۴٠ ماشین در سایت ترام، تنوع وسیعی از محصوالت بسته بندی را تولید می کنیم.

Up To 8 Colors 



بسترچاپى
(Substrate)

مرکب
Conven�onal

(Coated) مقواى روکش دار

چاپ

راهکارهاى ترام

روکش

جدول شماره 1

(Uncoated)

(Lens)

(UP to 8 colors)

(UP to 8 colors)

CMYK + Spot

مقواى بدون روکش
مقواى بسیار لوکس
سطوح متاالیز شده

طلق و تمامى سطوح غیرجاذب مرکب
 

میکرو فلوت

اینالین
 سطوح سه ُبعدى

مرکب
UV

CMYK + Spot

آفالین

واتربیس

مات

یووى

سلفون

محافظ

براق

خیلى براق
موضعى

بلیستر
مات
براق

مات
براق

موضعى

مات
براق

مخملى
صدفى
متاالیز

هولوگرافیک
ضد سایش/ خش

مقاوم در برابر حرارت
مقاوم در برابر مواد شیمیایى

مقاوم در برابر آب

_

_

_
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)زیپ (آسان بازشو

افکت

دایکات

هایبرید

روکش هاى
خاص

حساس به حرارت

هات فویل

برجسته سازى

ساده
ظریف

میکروتکسچر

گرد
تیز

چند سطحى
تکسچر

دو سطحى

مات
براق

موضعى

چند سطحى
سه بعدى
تکسچر
خط تا

ایرودین
(پودرهاى متالیک رنگى)

تکسچر
مخملى

Drip  Off
(so� touch)

معطر
اکلیل
امباس

فلورسنت
تکست

ریز
درشت

شنى

لبه گرد
لبه تیز تخت

برجسته

مسطح

سه بعدى
ساده

نیم تیغ

انواع پرفراژ

Stripping(پوشال گیرى)
 Cut-Crease (تیغ و تا)

تیغ

_کلد فویل

_

_

_

_

_

_

Blanking
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کلد فویل

جعبه چسبانى

بسته بندى

پاکت ماشینى

دستى

پارتیشن داخلى
درى کفى
هاردباکس

مقسم و نگه دارنده
پیشخوان نشین

جعبه هاى بسیار کوچک
کادویى

سه الیه

الك باتم
اتو الك  باتم

پنج الیه
پالت

با توجه به گستردگى وسیع مبحث افکت هاى خاص فقط تعدادى از افکت هاى پر کاربردتر در این جدول نام برده شده است 
به  منظــور آشنایى بیش تر با آن ها مى توانیــد از تیم فروش ترام مشــاوره بگیرید. 

امکان جعبه چسبانى ماشینى بسته بندى هاى بسیار کوچک (ابعاد گسترده                      6) تا جعبه هاى بسیار بزرگ (ابعاد گسترده
            ) در ترام وجود دارد

اغلب ساختارهاى بسته بندى اشاره  شده، هم در جعبۀ مقوایى و هم در کارتن سه الیه قابلیت تولید دارند 
بیش تر راهکارهاى جدول 1 به دو صورت غذایى و غیرغذایى قابلیت ارائه دارند 

.
.

.

کارتن روى پالت
به درخواست مشترى

الینر

دو سر چسب

چهار گوش چسب
شش گوش چسب

پیراهنى
کاور

پوشه

لپ تاپى اتوماتیک
مورب

ساك دستى
آویز

ساك دستى
چند بسته اى

چند وجهىپنجره چسبانى
(Punching &

Scoring)

پنجره

گردگیر
تک وجهى

دارویى

کارتن

 cm  5/8cm+

185cm
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جدول شماره 2

جعبه
مقوایى ماشینى

کارتن
سه الیه

جدول محصوالت

مقوایى دست ساز
سخت (هاردباکس

طلق
فلوت    (میکروفلوت

فلوت

پشت چسب دار

فلوت

بدون چسب

بسته بندى غذایى
ساك دستى

استند
پوستر

F
E

(

(

C

لیبل
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بسته بندى صنایع غذایى

بسته بندى شوینده

بسته بندى لوازم آرایشى و بهداشتى

بسته بندى محصوالت دارویى و مکمل هاى غذایى

بسته بندى دخانیات

بسته بندى دستمال کاغذى

بسته بندى محصوالت الکتریکى و الکترونیکى

بازار ها

جدول شماره 3
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الزم به ذکر است عالوه بر بازارهاى عنوان شده در جدول، ترام قادر به بسته بندى محصوالت سایر صنایع نیز است •
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شخصى سازى

نمونه سازى و شبیه سازى

ایده پردازى و طراحى

تبدیل نیاز مشترى به سفارش از طریق مهندسى ارزش

طراحى جدید

تکنیک گذارى و به روزرسانى طراحى

ارائۀ راهکارهاى کپى ناپذیرى

تأمین مواد اولیۀ خاص

تعیین معیارهاى کیفى خاص

تحقیق و توسعه برحسب نیاز مشترى

بسته بندى منطبق با نیاز مشترى

شبیه سازى سه بعدى

پروتوتایپ سازى

شبیه سازى چیدمان فروشگاهى

نمایش به شکل واقعیت افزوده

جدول خدمات

پروفینگ – مدیریت رنگ

آزمایشگاه کنترل کیفیت

انبارش امانى

لجستیک

خدمات مشتریان

جدول شماره 4
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افکت ها:
IRIODIN EFFECTS

HYBRID EFFECTS

TEXTURE EFFECTS

SPOT UV

AROMATIC UV

GLITTER UV

EMBOSS UV

THERMOCHROMIC COATINGS

SAND UV

FLAT HOT FOIL

MICRO TEXTURED HOT FOIL

HOT FOIL

3D HOT FOIL

EMBOSSED HOT FOIL

TEXTURED HOTFOIL

EMBOSS

3D BLIND EMBOSSING

3D HOT FOIL
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BUILT BY TRUST



گواهینامه ها:

ISO 45001 : 2018



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



FSSC 22000



HACCP



24



در گـــروه تـــرام، امکــان ارائــه خدمـت اختصــاصـى بــراى جعبــه هایـى  نـوآورانــه  وجـــود دارد.
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متعهـدیم خدمـاتی شایستــه بـه مشتــریان خـود ارائــه دهیــم

UPGRADE  YOUR  PACKAGING

AleataالعطـــــــــــاءAleataالعطـــــــــــاء



www.teram-group.com

     info@teram-group.com
Phone:   +98 (31) 53999

Teram Chap Sepahan Co. Teram Chap St.,
Pishtazan St., Tose’e Sq., End of 3rd Ave.,

Razi Industrial Zone , Isfahan , Iran

teram.group


