Velkoplošný tisk - reklamní plachty

Uvažujete o reklamních plachtách či polepu výlohy nebo chcete vyrobit kvalitní firemní
štítky
(označení) ?

Své zákazníky již máte, ale potřebujete zvýšit prodej?

Rádi byste kvalitní řešení za rozumnou cenu? Chcete mít auto které Vám přivede nové
zákazníky? Nechejte si ho p
olepi
t svou vlastní reklamou
! Sháníte reklamní
plachtu
s
polepenou nebo tištěnou reklamou
? Opravdu? Gratulujeme! Právě jste našli
to
, co hledáte. Jsme tady pro Vás.

Hledáte profesionální řešení v oblasti tiskových služeb?
Tisk kvalitních vizitek?
Tisk
reklamních plachet?
Oboustrannou reklamní plachtu?
Tisk na
Canvas
?
Tisk vlajek? Tisk tapet? Tisk samolepek? Potřebujete
polepit výlohu? Reflexní reklamu?
Výlep Billboardu....
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Nabízíme Vám tisk:
- na základě Vašich podkladů Vám potiskneme zvolený materiál
- nemáte tiskový návrh? Zhotovíme ho pro Vás.

- tisk magnetických folii na auta

- nevíte si rady s montáži? Rádi Vám montáž provedeme, nebo Vám s ní pomůžeme

- vše po tisku dodáme až k Vám

- cena dodání až k Vaším dveřím je 85,- Kč při objednávce nad 3 000,- Kč bez DPH je
dodání zdarma.

- dokončovací práce před tiskem jsou u nás zdarma.

- výroba a tisk vstupenek

- tisk billboardu

- tiskneme vizitky na kvalitní papír v nabídce máme i ručně vyráběný papír
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- tiskneme na: kvalitní lité reklamní plachty o gramáží 610g/m2 s blockout vrstvou,
značkový
vinyl 3M, ORAFOL, trička a jiné r
eklamní a dárkové předměty
, atypické formáty
plakátu.

- tiskneme vizitky&nbsp; na různé druhy materiálu např. tisk vizitek na plech, tisk na
ručně vyráběný papír, pvc atd.

- tisk na umělecké plátno canvas dodejte nám fotku dobré kvality a my Vám jí
vytiskneme v jakékoliv šíři na opravdu
kvalitní plátno
vypadající jako obraz.

- výroba reklamních předmětů

- polep oken, dveří a balkonu neprůhlednou a bezpečnostní folií domluvit schůzku ohledně
tisku plachet, tisku vizitek, výroby samolepek nebo výroby plachet anebo máte technické
dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na lince 555 112 222 neb
o 733 709 765. Nabízíme Vám bezplatné konzult
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