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Zaufali nam

138
pracowników

119
maszyn

5000
zamówień miesięcznie

1131
produktów

21500m
powierzchni

38
pojazdów

Jakość  |  Szybkość  |  Terminowość

CO NAS WYRÓŻNIA
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Projektujemy:

PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE
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Dobrze zaprojektowane materiały 
reklamowe pozwalają skuteczniej 
dotrzeć do potencjalnego klienta. 

Umiejętne połączenie nowoczesnej grafiki
z odpowiednim hasłem promocyjnym jest 
gwarancją, że każda wizytówka, broszura

lub plakat dłużej zostanie w pamięci 
odbiorcy.

• izytówki,w
• ieczątki,p
• lotki,u
• aklejki,n
• apiery firmowe, p

• ...i wiele innych.
• lakaty,p

• foldery,
• broszury,
• roll-upy,
• bannery,
• kalendarze,
• eczki,t



Personalizujemy:

Personalizacja druku polega
na naniesieniu na każdy egzemplarz

zindywidualizowanych elementów 
takich jak: imię, nazwisko, logo, 

numer lub zdjęcie.

PERSONALIZACJA
TEKSTOWA, GRAFICZNA I KODAMI

• umowy,
• dokumenty                 

firmowe,
• bilety,
• kupony,
• dyplomy,
• certyfikaty,
• karty                            

okolicznościowe,

• koperty,
• identyfikatory,
• karty PVC,
• zaproszenia,
• oferty handlowe,
• prezentacje,
• dokumenty
       sprzedażowe,
• faktury,
• zamówienia, • wizytówki,

• i wiele innych.
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DRUK I OPRAWA
DOKUMENTÓW

Kiedy już posiadamy wydrukowane prace
zostaje nam jeszcze oprawa dokumentów.

Możemy zaproponować różne rozwiązania
począwszy od opraw roboczych, po oprawy wymagane 
przez urzędy.

• bindowanie,
• listwa: zatrzaskowa, wsuwana,
• oprawy klejone książkowe,
• oprawy albumowe,
• oprawy albumowe personalizowane,
• broszurowanie,
• skoroszyt,
• segregator,
• listwa metalowa,

• rurki plastikowe.

W swojej ofercie posiadamy:
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WIZYTÓWKI

Oferujemy wizytówki:

Wizytówka to nie tylko kartonik,
ale przede wszystkim jedna

z kluczowych form przedstawienia Ciebie,
jak również Twojego biznesu.

Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz.

• standard, premium i multiloft,
• jednostronne, dwustronne, 

• pionowe, poziome,
• pokryte folią matową, błyszczącą i satynową (efekt 

aksamitnego wykończenia),
• w dowolnym formacie z zaokrąglonymi rogami,

• z możliwością złocenia.
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Zalety i możliwości:

ULOTKI

Ulotka reklamowa to najtańsza
i jedna z najbardziej
popularnych form reklamy. 

• ekspresowy czas realizacji,
• wysoka jakość druku,
• każdy format,
• każdy nakład,
• szeroka gama materiałów,
• przy grubszym papierze (od 250g) możliwość 

foliowania: mat, błysk, satyna.
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Teczki firmowe to bardzo 
skuteczny nośnik reklamowy. 

Idealnie sprawdzają się zarówno 
jako forma promocji firmy oraz 

wydarzeń typu szkolenie
czy konferencja.

W kontaktach biznesowych ważne 
jest aby dokumenty takie jak 

wyceny, umowy, oferty i materiały 
informacyjne, wręczane były 

klientom w teczkach
z logo firmy.

TECZKI
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Drukujemy:

Broszury, katalogi i foldery to jedne
z najpopularniejszych materiałów 
reklamowych. Wykorzystywane
są przez firmy w celu dotarcia
do szerokiego grona klientów.

Oferujemy druk w dowolnym formacie, 
szeroki wybór papierów, różnorodne 
wykończenia i uszlachetnienia.

BROSZURY,
KATALOGI, FOLDERY

• broszury informacyjne,
• broszury ofertowe,
• albumy,
• cenniki,
• katalogi,
• informatory,
• raporty,
• instrukcje.
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IDENTYFIKATORY

Identyfikator to bardzo popularny 
produkt, niezastąpiony podczas 
szkoleń, konferencji czy targów.

 Drukujemy je z wysokogatunkowych 
materiałów pochodzących z UE

i zabezpieczamy laminowaniem,
kieszonką foliową

lub ekskluzywnym etui. 
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Zalety i możliwości:

Zaproszenia to zdecydowanie
coś co musi być dopięte na ostatni 
guzik!

Oferujemy ekskluzywne i zarazem 
wyjątkowe zaproszenia na każdą okazję.

• szeroka gama papierów,
• bigowanie i perforacja,
• składane i nieskładane,
• dowolny format,
• foliowanie mat, błysk, satyna,
• personalizacja druku: tekstowa i graficzna.

ZAPROSZENIA
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Oferujemy:

• nadruk na kopertach z paskiem HK,
• nadruk na kopertach o rozmiarach: C4, C5 i DL,
• druk w niskich nakładach - już od 1 sztuki,
• personalizację.

KOPERTY
Z NADRUKIEM

Koperty z nadrukiem stanowią 
przykład dbania o najdrobniejszy 

detal w relacjach biznesowych.
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Zalety i możliwości:

Kupony, vouchery, karty upominkowe
czy rabatowe wykorzystywane są naj-
częściej w działaniach promocyjnych, 
a także bardzo dobrze sprawdzają
się jako element znacząco
podnoszący sprzedaż.

• szeroka gama papierów,
• możliwość bigowania,
• możliwość perforacji,
• dowolny format,
• każdy nakład,
• personalizacja druku: graficzna, tekstowa, QR.

BONY I VOUCHERY
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MENU

Menu to nieodłączny element każdej 
restauracji, baru lub punktu 

gastronomicznego.

Wykonujemy karty menu dopasowane 
do każdego rodzaju restauracji. 

Oferujemy druk w dowolnym formacie, 
szeroki wybór papierów, różnorodne 

uszlachetnienia.
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Pieczątka to podstawowy element 
każdej firmy.

Wykonujemy pieczątki:

• imienne,
• firmowe,
• fleszowe,
• księgowe,
• zamykane,
• klasyczne,
• numeratory lub datowniki.
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Zalety techniki DTG:

Jedną z najnowocześniejszych metod 
znakowania odzieży jest druk cyfrowy DTG 

(Direct To Garment).

Specjalistyczne tusze są bezpośrednio naniesione
na odzież i wiązane we włóknach.

 

• wygląda bardzo naturalnie,
• zostaje wyeliminowany efekt sztywnego, 
        plastikowego nadruku,
• cała powierzchnia nadruku oddycha, przepuszcza 

powietrze, co w przypadku koszulek jest bardzo 
komfortowe w użytkowaniu.

KOSZULKI I TORBY
Z NADRUKIEM
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DŁUGOPISY I OŁÓWKI
GRAWEROWANE

Długopisy i ołówki drewniane wraz
z grawerem to bardzo oryginalny
i zarazem tani gadżet reklamowy.
Z pewnością może stanowić ciekawy 
element niemal każdej akcji
promocyjnej.

Długopisy lub ołówki z grawerem są również 
często wykorzystywany jako ciekawy, prosty 
ale i nietypowy, upominek dla Klienta. 
Wykonujemy: długopisy i ołówki firmowe, 
reklamowe, z logo, z imieniem, 
personalizowane, z hasłami, itp.

18



Przypinki, butony, badge to 
określenia dla bardzo popularnego 

gadżetu reklamowego, który dobrze 
się sprawdza na eventach czy 

szkoleniach.

PRZYPINKI,
BUTTONY, BADGE
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Wydruki wielkoformatowe mają 
zastosowanie jako nośniki reklamy 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Są odporne na warunki atmosferyczne
i nadają się do wieloletniej ekspozycji.

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE
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Zalety i możliwości:

Plakat to najpopularniejsza forma 
reklamy wizualnej.

Informuje nas o promocjach, eventach, 
produktach i usługach. Pewne jest, że 
obraz szybciej do nas trafia i na dłużej 

pozostaje w naszej pamięci.

• do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
• możliwość zalaminowania (mat lub błysk),
• naklejone na pianki 5 mm, 10 mm oraz na inne 

podłoża, tj. PCV,
• oprawione w aluminiowe ramki, rurki plastikowe,
• dowolny format.

PLAKATY
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Naklejki i vlepy są bardzo 
popularnym materiałem 
reklamowym stosowanym
w każdej branży.

Oferujemy szeroki wybór folii, dowolny 
format, kształt i nakład naklejek.

NAKLEJKI
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Pianki, a dokładnie wydruki
naklejane na piankę/PCV

lub bezpośredni nadruk UV
na nich doskonale sprawdzają

się na wszelkiego rodzaju ekspo-
zycjach, eventach, wystawach czy 

pokazach.

PIANKI/PCV
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Rollup to wyjątkowo elegancki, 
charakteryzujący się nowoczesnym 
designem system reklamowy.
Skutecznie wspiera promocję
oraz zapewnia doskonałą formę 
wizualizacji usług firmy.

Szybki montaż, demontaż, niewielki
rozmiar po złożeniu i wygodna torba 
to podstawowe zalety tego 
produktu.

ROLLUPY
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Zalety i możliwości:

Potykacze zwane także stojakami
reklamowymi lub standami

to bardzo popularna forma komu-
nikacji z klientem.

Służą do szybkiego i bezpośredniego
poinformowania klienta o naszej 

aktualnie obowiązującej ofercie. Dosko-
nale sprawdzają się w akcjach informacyj-

nych, promocyjnych, reklamowych, jak 
również na targach.

• wykonane z trwałych materiałów,
• do zastosowania zewnętrznego
       jak i wewnętrznego,
• długa żywotność,
• łatwy i szybki montaż,
• łatwe w transporcie.

POTYKACZE
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ŚCIANKI
WYSTAWIENNICZE

Oferujemy:

Ścianki wystawiennicze to fundamentalny 
element każdej prezentacji i konferencji.
Ich duża powierzchnia sprawia, że przekaz 
reklamowy Twojej marki rośnie.

• ścianki łukowe,
• ścianki proste,
•  ścianki prasowe.
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OKLEJAMY:

Posiadamy szerokie doświadczenie
w oklejaniu flot samochodowych. Wszystkie 

grafiki są wykonane na dedykowanych
foliach 3M.

• amochody osobowe,s
• amochody dostawcze, busy,s

• utobusy, tramwaje.a

OKLEJANIE
SAMOCHODÓW
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Pudełka z nadrukiem to świetny sposób
na reklamę oraz zdobycie nowych klientów. 
Ogromną zaletą jest możliwość 
zamówienia jednej sztuki oraz 
personalizacji.

PUDEŁKA
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