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Kami Mudahkan Pembuatan Stempel Warna Sesuai Keinginan Anda



Untuk memberi panduan dalam desain stempel, berikut kami sampaikan 10 
macam warna yang kami miliki. Silahkan dipilih warna terbaik untuk logo dan 
tulisan yang hendak dibuat stempel.

Pilihan Warna Desain Stempel

Membuat stempel yang representatif 
adalah kebutuhan administrasi yang mutlak 
diperlukan oleh setiap kegiatan usaha. Maka, 
kehadiran stempel toko, stempel kantor, 
stempel perusahaan, stempel kegiatan, 
stempel organisasi, dan stempel-stempel 
lainnya, mutlak diperlukan. Beragam desain 

stempel, mulai dari logo, tulisan, dan 
warna pun perlu dipertimbangkan 
sesuai dengan kebutuhan. Desain 
stempel yang sederhana hingga yang 
rumit, desain warna tunggal hingga 
beraneka warna dapat ditampilkan 
pada stempel. Apalagi, desain logo, 
tulisan dan warna dapat dikreasikan 
dengan bebas oleh pemesan 
stempel. Maka kreativitas membuat 
stempel idaman menjadi seolah tak 
terbendung. Untuk mewujudkan 
stempel warna yang Anda inginkan, 
kami menyediakan 10 macam warna 
stempel  yang dapat dipilih sesuka 
hati. Tersedia stempel warna biru,  
merah, hijau, hitam, ungu, biru muda, 
abu-abu, kuning, pink, coklat, oranye.  
Tak cukup sampai disitu, kami juga 
mempermudah pelayanan pembuatan 
stempel bagi Anda. Cukup kirimkan 
desain via email, kami akan respon 
hingga stempel sampai di tangan 
Anda. Mudah bukan ? Silahkan 
pesan stempel yang Anda inginkan.

Kami Mudahkan Pembuatan Stempel Anda





Untuk memunculkan warna stempel yang 
optimal, perlu dilakukan setting dan percobaan 

waktu menekan stempel. Setting ditujukan untuk 
mengatur ketebalan tinta. Putarlah ke arah (+) untuk 

menebalkan dan ke arah (-) untuk mengurangi 
ketebalan tinta. Berikutnya, lakukan percobaan waktu 
menekan stempel, mulai dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, 
hingga 4 detik (seperti terlihat pada gambar di bawah 

ini). Pilihlah mana hasil stempel yang terbaik dari 4 
waktu tersebut. Sebagai contoh, pada gambar berikut 

ditampilkan 4 buah hasil stempel dengan waktu 
tekan yang berbeda-beda, dari 1 detik hingga 4 detik. 

Hasilnya, yang paling terbaik adalah pada waktu 
tekan 3 detik.

Setting Stempel Warna
TIPS



Untuk tiap desain stempel 
yang dipilih, dapat divariasikan 
dalam berbagai kombinasi 
warna. Sebagai contoh, desain 
stempel koleksi pribadi (Px-
001) dalam 2 warna berikut 
ini dapat dikreasikan dalam 
kombinasi stempel warna biru 
dan stempel warna merah. 
Lalu, kombinasi seperti apa 
yang Anda inginkan ??

Desain Stempel Warna Sesukamu

•	 Kirimkan desain stempel yang akan dibuat (format 
cdr, jpg, pdf) ke alamat email : pointstamp@yahoo.
com. Kabari juga via telp. / SMS melalui nomor : 
0817464495

•	 Apabila diperlukan, kami akan menyesuaikan desain 
stempel yang dikirimkan.

•	 Kami akan mengirim balik hasil desain stempel 
untuk di ACC. Kami akan kirimkan pemberitahuan 
lewat HP Anda.

•	 Jika disetujui, kami akan kirimkan surat penawaran 
dengan lampiran desain yang telah di sepakati.

•	 Stempel akan dikerjakan bila transfer dana sudah 
masuk ke rekening kami. Mohon ditransfer ke Bank 
Mandiri

•	 Kami akan informasikan nomor resi pengiriman bila 
stempel telah dikirim

Standar teknis pemesanan www.griyastempel.com :

Untuk keterangan 
lebih lanjut, silahkan 

hubungi kami. 



Cara Isi Tinta 
Stempel Warna 

Caranya cukup mudah, silahkan ikuti langkah berikut ini : 

1. Bukalah penutup stempel. Lalu, balikkan posisi stempel, sehingga 
tegak lurus dengan posisi horizontal. 

2. Siapkan tinta stempel yang dibutuhkan, lalu teteskan di setiap alur 
cetakan desain (bagian yang mengeluarkan warna stempel bila 
dicapkan di kertas) yang sesuai dengan warnanya. 

3. Biarkan beberapa saat hingga tinta seluruhnya meresap. 
4. Bersihkan sisa tinta yang tercecer dengan tisue kering. 
5. Sempurnakan pembersihan tinta yang masih tercecer di luar bidang 

desain, dengan cara mengecapkannya ke kertas koran. Lakukan 
beberapa kali hingga hasilnya benar-benar bersih --hanya bidang 
desain stempel saja yang nampak tanpa ada ceceran tinta di luarnya.


