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Projekty
 
W naszej pracowni możemy przygotować indywidualny projekt graficzny. 
Nasz zespół grafików doradzi i stworzy to, co wyobraźnia podpowiada. 
Przygotujemy wizualizację loga firmowego, katalogu, folderu, a nawet dużych 

banerów. 



 

 
 

Projekty 
Nasza firma istnieje na rynku już kilkadzisiąt lat, przez ten czas 

światło dzienne ujrzały setki ciekawych, niepowtarzalnych i niekon
wencjonalnych projektów. Naszą silną stroną jest własne, dynamicznie 
rozwijające się studio graficzne. Pracujący tu zespół, wyróżnia duże 
doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i kreatywność, co pozwala nam 
na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Odpo
wiednia grafika ma szansę wyróżnić się spośród tysiąca projektów, a 
dobry projekt graficzny to siła napędowa reklamy i silne narzędzie marke
tingowe. Nasze projekty wykorzystywane są przy budowaniu marki, po
zycjonowaniu produktów, kreowaniu wizerunku firmy, a tym samym mają 
bezpośredni wpływ na pozyskiwaniu coraz szerszego grona klientów. 

Projektowanie graficzne to nasza pasja, a dzięki wsparciu technolo
gicznemu, dostępowi do najlepszego na rynku oprogramowania jesteśmy 
w stanie zrealizować każde, nawet niestandardowe projekty. Ponadto 
podpowiadamy i pomagamy przy realizacji każdego projektu, doradzamy 
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Projekt 

 
 

 

 

przy doborze właściwych do zastosowania materiałów. Dzięki naszym 
grafikom klient może uzyskać niebanalny projekt logotypu swojej firmy, 
ciekawie opracowane wizytówki, ulotki, foldery, katalogi, a także przycią
gające uwagę elementy grafiki zewnętrznej - banery, kasetony świetlne, 
szyldy itp. Mamy również bogaty dorobek w zakresie składu, a następnie 
druku publikacji książkowych, albumów, fotobooków, a także gazet regio
nalnych. 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, potrafimy wsłu
chiwać się w potrzeby klientów i w oparciu o nie wykonujemy wysoko 
oceniane projekty. 

Z naszych usług korzystają małe i duże firmy, instytucje państwowe 
i samorządowe, agencje reklamowe, inne drukarnie oraz klienci indywi
dualni. Najlepszym potwierdzeniem naszych standardów jakościowych 
i umiejętności jest nasze bogate portfolio i baza firm, które nam zaufały. 
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Druk
 
Drukujemy, składamy, sklejamy, bindujemy i tworzymy dla Ciebie wszystko to, 
co oferuje druk offsetowy i cyfrowy. Czy jest to prosta wizytówka, ulotka czy 
katalog, a może potrzebujesz niestandardowych dokumentów w firmie do 
ewidencji obrotu towarów, finansów lub innych rzeczy? Jesteś w dobrym miejscu. 



Legenda
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Druk w kolorze CMYK (4 kolory) 
CMYK 

Druk w skali szarości (1 kolor) 
BW 

1	 Druk jednostronny 

Druk dwustronny 

Symbol ten oznacza powlekanie. 
W przypadku druku cyfrowego oznacza folie błysk lub mat. 
Przy druku offsetowym oznacza oprócz foli lakiery błysk 
lub mat. 
W druku wielkoformatowym oznacza laminat z roli. 

Lakier wybiórczy (UV) 

Sztancowanie - wycinanie wykrojnikiem 

Perforacja 

Falcowanie ulotek w tzw. „Z” 

Falcowanie ulotek w tzw. „U” 

Oprawa klejona 

Oprawa spiralowana
 

Oprawa zeszytowa
 

Cięcie oposem
 

Laminat w płynie 



Druk
 

Wizytówki 
Bez wizytówki trudno wyobrazić sobie nasze relacje we współcze

snym świecie biznesu. Mimo, że ma mały format, zawiera wiele informacji 
i pozwala kreować wizerunek każdej firmy. Dla naszych Klientów oferu
jemy  wizytówki w bardzo dobrej jakości, jedno lub dwustronnie zadru
kowane. Nasze studio graficzne opracuje projekt pozwalający wyróżnić 
Państwa firmę na tle innych. Oferujemy różne rodzaje uszlachetnienia 
wizytówek tj. folie, lakiery, lakiery wybiórcze UV itp. 

Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

BWCMYK 

1 2 

85x55mm 

90x50mm 
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Karty podarunkowe 
Karty stałego klienta lub rabatowe to kluczowe elementy progra

mów lojalnościowych przy pomocy których firma nawiązuje długo
trwałe relacje z klientem. Karty mogą być wyróżnieniem dla określonej 
grupy klientów np. Vip. Zadowolony klient korzystający z takiej karty 
dokonuje regularnych zakupów oraz poleca produkty/usługi swoim zna
jomym czy rodzinie. 

Możemy przygotować karty podarunkowe na papierze lub plastiku. 

Druk cyfrowy      Druk offsetowy 
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Druk
 

Plakaty 
Jedną z najskuteczniejszych form reklamy statycznej jest plakat. 

Poprzez umiejscowienie w przestrzeni publicznej pełni ważną rolę infor
macyjno-reklamową. Naszym Klientom proponujemy różne formaty od 

BWCMYK 

A3
 

A2
 

A1
 

B3
 

B2
 

B1
 

Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

1 

A3 do B1. Na indywidualne potrzeby Klientów możliwy jest druk w więk-
szych formatach. 
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Ulotki 
Popularnym narzędziem marketingowo-reklamowym są ulotki. 

Poprzez różnego typu kanały dystrybucji docierają do szerokich kręgów 
odbiorców i są ważnym źródłem zdobywania klientów. W naszej ofercie 
znajduje się szeroka gama ulotek o różnych formatach, a własne studio 
graficzne sprawia, że nasze ulotki wzbudzają zainteresowanie odbiorców. 
Drukujemy każde nakłady już od formatu A7 do A4 . 

1 2 

BWCMYK 

A6
 

A5
 

A4
 

Druk cyfrowy      Druk offsetowy 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Druk 

 

Ulotki składane 
Ciekawą formą reklamy są też ulotki składane. Pełnią one taką samą 

funkcję co zwykłe ulotki lecz mogą zawierać znacznie więcej informacji. 
Najpopularniejsze opcje składania to „U” oraz „Z”. 

2 

BWCMYK 

2xDL 

A4 do DL 

A4 do A5 

A3 do A4 

3xA4 

3xA5 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Papier firmowy 
Papier firmowy spełnia rolę przekaźnika podstawowych danych te

leadresowych o danej firmie, ale przede wszystkim służy do prowadzenia 
korespondencji z klientami oraz do dokumentacji firmowej. Stosowanie 
przez firmy papieru listowego, zdecydowanie poprawia ich wizerunek, 
a także wpływa pozytywnie na postrzeganie danej firmy jako prężnej 
i nowoczesnej. Ten rodzaj papieru oferujemy w gramaturze podstawowej 
90g, na życzenie klienta możemy zastosować wyższe gramatury. Minimal
ny nakład w technologii druku cyfrowego to  50 sztuk, a technologii druku 
offsetowego już od 250 sztuk. 

21 
CMYK BW 

A4 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Druk 

 
 

 

2 

Teczki 
Wykorzystywanie różnego rodzaju teczek służyć może do utrwalania 

marki firmy na rynku. 
Najczęściej stosowane są teczki ofertowe, jako forma ochrony dla 

dokumentów handlowych i materiałów marketingowych. W zależności 
od przeznaczenia i potrzeb oferujemy teczki o zwiększonej objętości i gru
bości grzbietu. 

Dla zwiększenia trwałości i estetyki, możemy zastosować szereg 
uszlachetnień w postaci powleczenia powierzchni teczki lakierem dys
persyjnym, zastosować foliowanie (matem lub błyskiem) lub położyć 
wybiórczo lakier UV, przez co zostaną wyeksponowane wybrane elementy 
grafiki. 

BWCMYK 

Jednobigowa 

Dwubigowa 

1 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

 

Notesy 
W naszej ofercie są bardzo praktyczne w codziennej pracy biurowej 

notesy firmowe, dzięki którym można przekazywać treści reklamowo
-promocyjne. Produkty te drukujemy głównie na papierze offsetowym 
o gramaturze 80-100g, klejone po górnej krawędzi z kartonową podkład
ką. Wszystkie  nasze notesy zawierają dane teleadresowe firmy, logotypy 
itp. zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów. Najczęściej propono
wane formaty od A6 do A4. 

BWCMYK 

DL 

A6 

A5 

A4 

1 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Druk 

 

 

Biuwary 
Biuwary czyli połączenie kalendarza i notesu leżącego na biurku, 

spełnia ważną rolę reklamową, gdyż przez 365 dni eksponowany jest 
u klienta. Szczególnie ceniona w biurach, pozwala organizować pracę, 
a ponad to umożliwia prowadzenie bieżących  notatek. W naszej ofercie 
najbardziej popularne to biuwary w formacie A2 i A3 na papierze offset 
90g. 

1 
BWCMYK 

A3 

A2 

B3 

B2 
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Druki akcydensowe 
Prowadzisz własną działalność i często potrzebujesz druków akcyden

sowych? Używane są również w szkołach, działach księgowości, urzędach, 
a także licznych biurach. Jeśli miałeś problem ze znalezieniem specjali
stycznych druków niezbędnych w swojej firmie to my mamy rozwiązanie. 
Oferujemy druki dostosowane do wymagań administracji, bankowości, 
budownictwa, biur rachunkowych, a także wzory faktur, rachunków, 
dokumentów kadrowych oraz wielu innych. Mamy wszystko, co może być 
ci potrzebne w jednym miejscu. Przejrzyj naszą ofertę, a w razie wątpliwo
ści skontaktuj się z nami. 

• druki przemysłowe • dowody sprzedaży 
• druki samokopiujące • kartoteki magazynowe 
• faktury • listy obecności 
• polecenie przelewu 

DDrruk cuk cyfryfroowwyy DDrruk offsetuk offsetoowwyy
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Druk
 

Opakowania 
Nasza firma zajmuje się nadrukiem na opakowaniach z tektury litej. 

Doskonale sprawdzają się jako opakowania do artykułów promocyjnych, 
okolicznościowych, spożywczych, prezentów, testowych serii produk
tów itp. Produkujemy opakowania wyłącznie pod zamówienie Klientów. 
Oferujemy wykonanie modeli - cena i termin realizacji zależy od ilości 
i wariantu wybranego opakowania 

Druk cyfrowy      Druk offsetowy 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Naklejki 
Doskonałą formą reklamy są naklejki. Czy to naklejki dla dzieci czy 

loga rozdawane na zlotach i targach, wszystkie spełniają swoje zadanie 
przez stałe obcowanie z klientem. 

Naklejki również znajdują zastosowanie w procesach technicznych - 
jako naklejki ostrzegawcze czy opisujące. 

Nasze naklejki dzięki zastosowaniu cięcia oposem nabierają niepo
wtarzalnego wyglądu, a tym samym wyróżniają się na tle innych naklejek. 

1 
BWCMYK 

Dowolny
 
wymiar
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Druk 

 
 

 

 

Katalogi 
Katalogi branżowe są ważnym elementem budowania wizerunku 

firmy i najczęściej zawierają opisy produktów lub usług. Nasza firma 
posiada w ofercie druk katalogów w różnych formatach i w zależności od 
objętości stron mogą to być katalogi szyte lub klejone. 

Katalogi szyte zeszytowo występują w formatach od DL do A4 
w objętości stron od 8 do 60, a katalogi z klejonym grzbietem od 48 stron 
do 256. 

Do druku katalogów stosujemy papier kredowy (mat lub błysk) 
w gramaturze od 130 do 300 g. 

21 
BWCMYK 

DL 

A6 

A5 

A4 

B5 

210x210 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

 

 

Kartki Świąteczne 
Nasza Firma umożliwia realizację firmowych kartek pocztowych 

zarówno świątecznych jak i okolicznościowych. 
Dzięki kartce pocztowej można zawiadomić o ważnym wydarzeniu 

w swojej Firmie, spotkaniu okolicznościowym, jubileuszu. Mogą pełnić 
rolę widokówek np. ze zdjęciem siedziby Twojej Firmy, firmowych kartek 
świątecznych lub zaproszeń. 

21 
BWCMYK 

Dl 

2Dl 

A6 

2xA6 

A5 

2xA5 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Druk 

 

 

Kalendarze 
Rola planowania i organizacji naszego codziennego życia stała się 

naszą drugą naturą, dlatego tak ważną rolę spełniają kalendarze. W naszej 
ofercie nawet wybredny Klient znajdzie bardzo szeroką gamę kalendarzy 
zarówno książkowych, ściennych jak i biurkowych. 

Mamy do zaproponowania kalendarze w różnych formatach, dopa
sowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Kalendarze książkowe 
występują w formatach kieszonkowych do A4, a ścienne nawet do forma
tu B1. 

2
1 

BWCMYK 

Plakatowe 

Trójdzielne 

Piramidki 

Spiralowane 

Ksiazkowe 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

 

Etykiety 
Jednym z najistotniejszych elementów reklamy jest wygląd produk

tu. Konsument, decydując się na zakup danego towaru zwykle kieruje się 
emocjami, które wyzwala odpowiednio dobrana kolorostyka dla danego 
produktu. Nasza firma posiada duże doświadczenie zarówno w projekto
waniu jak i druku szerokiej gamy etykiet dla wielu branż produkcyjnych. 

Oferujemy etykiety na papierze samoprzylepnym lub na folii samo
przylepnej matowej lub błyszczącej, drukowane w technologii cyfrowej 
i offsetowej. 

1 
BWCMYK 

Dowolny 
wymiar 
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Druk cyfrowy      Druk offsetowy 

Druk 

Koperty 
W dobie masowej komunikacji przesyłkowej zadrukowane koperty 

firmowe stanowią pierwsze wrażenie i informację reklamową o nadawcy. 
Przy wielu przesyłkach reklamowych, interesujący i profesjonalny nadruk 
przyciąga uwagę oraz pozwala się wyróżnić. Posiadamy w ofercie koperty 
firmowe w różnych formatach, w bogatej kolorystyce, z nadrukiem jedno 
i dwustronnym. Pozwól się wyróżnić w zalewie masowej korespondencji! 

1 2 

BWCMYK 

DL 

C6 

C5 

C4 
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Wielki Format
 
Czym byłaby reklama bez baneru, roll-upu czy plakatu? Daj się zauważyć poprzez 
reklamę zewnętrzną w różnych wymiarach i formach. W wielkości ogranicza nas 

tylko wyobraźnia, a Ciebie? 



 
 

 

Banery 
Banery reklamowe od lat cieszą się dużą popularnością, a ich główną 

zaletą jest duża wszechstronność zastosowania oraz łatwość w transporcie 
i montażu. Ponad to banery można dowolnie dopasowywać do indywidu
alnych potrzeb odbiorców. 

W naszej ofercie można znaleźć szeroką gamę produktów reklamy 
wizualnej. Wykonujemy banery jedno i dwustronne drukowane na wyso
kiej jakości materiałach charakteryzujących się pełną kolorystyką i ostro
ścią barw. 

BWCMYK 

1 
2 
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Wielki Format 

 

Mesh 
Baner z siatki to najlepsze rozwiązanie na reklamę zewnętrzną 

w wietrznym obszarze lub na dużych powierzchniach np. fasady budyn
ków. Struktura materiału pozwala przepuszczać wiatr  i nie dochodzi do 
uszkodzeń samego materiału czy systemu 
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Roll-Up 
Bardzo funkcjonalnym i praktycznym przekaźnikiem promocyjno 

reklamowym jest rollup. Główną zaletą jest jego lekka konstrukcja wy
konana z aluminium. Wewnętrzna kaseta z grafiką umożliwia szybkie 
rozłożenie i złożenie w dowolnym miejscu. Całość mieści się w pokrowcu, 
co ułatwia dogodny transport. Oprócz funkcji reklamowych Roll-up można 
wykorzystać jako nośnik informacyjno-organizacyjny, dzięki czemu bar
dzo często wykorzystywany jest do akcji promocyjnych, na szkoleniach 
sympozjach itp. 

W naszej ofercie rollupy dostępne w formatach 80x200, 100x200
 i 120 x 200 cm. 

CMYK BW 

1 
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Wielki Format

 
 

Naklejki 
Dużą rolę w funkcjonowaniu firm spełniają naklejki wielkoforma

towe drukowane na różnych rodzajach folii samoprzylepnej. Ich główną 
zaletą jest szerokie spektrum podłoży, na których mogą być zastosowane 
oraz dowolny kształt, format i kolorystyka. Jako bezpośredni producent 
oferujemy naklejki zarówno w macie jak i błysku, a zamówienia realizujemy 
w krótkich terminach. Posiadamy własną, wykwalifikowaną kadrę mon-
tażystów, którzy wykonują wyklejanie witryn, samochodów, billboardów, 
zawieszania banerów itp. 

BWCMYK 

1 
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Plakaty 
Pokaż swój projekt w wielkim formacie i wyróżnij się wśród innych. 

Plakaty dają nieograniczoną możliwość przekazu informacji. Naszą 
unikalną ofertę stanowią plakaty o rzadko spotykanych formatach, które 
możesz określić we własnym zakresie. 

BWCMYK 

1 2 
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Wielki Format
 

Folia OWV 
Folia o strukturze siateczki pozwala na przepływ światła dziennego, 

jest świetnym nośnikiem reklamy - tych dłuższych ekspozycji jak i krótkich 
akcji marketingowych. Łatwa aplikacja na oknie wystawienniczym lub na 
tylnim oknie aut. Umożliwia widoczność z wewnątrz na zewnątrz ale nie 
w drugą stronę. 

CMYK BW 

1 
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Folia magnetyczna 
Folia magnetyczna jest wdzięcznym nośnikiem reklamy, ponieważ 

nie zostawia śladów na użytych powierzchniach. Stosowana jest na 
każdej metalowej nawierzchni, na pojazdach i lodówkach. Może być fajnym 
gadżetem do biura, szkoły czy domu. 

36 
BWCMYK 

1 



Wielki Format 

Folia odblaskowa 
Jest to folia, która w swojej strukturze posiada mikropryzmaty silnie 

odbijające wiązkę światła. Wykorzystywana jako materiał do produkcji 
znaków kierunkowych oraz informacyjnych. 

CMYK BW 

1 
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Tapety 
W naszej ofercie druku na tapetach nawet wybredny klient znajdzie 

coś dla siebie. 
Drukujemy dowolną grafikę na następujących rodzajach tapet: 
1. tapety papierowe: 

• whiteback z dodatkiem lateksu 
• tapeta papierowa +pcv 
• tapeta papierowa z klejem aktywowanym wodą 

2. tapety z podkładem flizelinowym : 
• tapeta papierowa +pcv 
• tapeta z włókna szklanego z klejem aktywowanym wodą 
• samoprzylepna tkanina poliestrowa 

BWCMYK 

1 
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Wielki Format 

 

 

 

Oklejanie Aut 
W czasach wysokiej konkurencji rynkowej warto zdecydować się 

na wyklejanie grafiką samochodu Główny atut tej formy reklamy to jej 
mobilność, oddziaływanie na szerokie masy odbiorców i przede wszystkim 
bezpłatność!!! 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie. 
Samochód można okleić w całości z zastosowaniem wysokiej klasy folii 
wylewanych, a do szyb tylnych i bocznych folii OWV (One Way Vision). 
Folie są zadrukowane na najnowocześniejszych ploterach pozwalając się 
wyróżnić jakością druku. 

Wydruki zabezpieczamy laminatem. 

BWCMYK 

1 
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Tablice PCV 
Tablice są nośnikiem reklamy stosowanej na zewnątrz i są odporne 

na warunki atmosferyczne. Posiadamy płyty o różnych gramaturach, 
wyklejamy folią monomeryczną lub drukujemy bezpośrednio na niej (druk 
UV), a dla dłuższych ekspozycji dodatkowo laminujemy. Tablice mogą być 
wykorzystane jako szyld w przestrzeni miejskiej, tablica informacyjna, 
promocja usług lub produktów. 

BWCMYK 

1 2 
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Wielki Format 

 
 
 

Tablice Plexi 
Tablice wyklejane są samoprzylepną, translucentną folią aplikowaną 

na płycie plexi. Folia może być również wykorzystywana w grafice 
podświetlanej oraz na innych transparentnych podkładach np. szkło. 
Połączenie plexi i foli sprawdza się na tablicach informacyjnych, prze
strzennych formach i literach, podświetleniach lub świetlikach. 

CMYK BW 
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Flagi 
Flagi reklamowe z uwagi na swoją oryginalną formę zyskują coraz 

większą popularność. Są łatwe w montażu, co powoduje że mają szerokie 
zastosowanie, zarówno w przestrzeni miejskiej jak i w plenerze. 

Flagi reklamowe, które posiadamy w ofercie dostępne są w różnych 
formatach i kształtach, a do ich mocowania stosujemy funkcjonalne masz
ty aluminiowe z różnego typu stabilizatorami - podstawy na wodę lub 
piasek, świdry wkręcane w ziemię itp. 

1 
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Wielki Format 

 
 

Potykacze 
Ważnym narzędziem reklamowym jest również wolnostojący poty

kacz, szczególnie przydatny jak nośnik informacyjno-reklamowy ekspo
nowany lokalnie przed sklepem czy firmą. 

Istotą potykacza jest przyciąganie i wzbudzanie zainteresowania 
danym produktem lub usługą, dlatego ważna jest jakość zamieszczanej 
na nim grafiki. Naszym klientom oferujemy potykacze w różnych rozmia
rach, od A2 do B1, zarówno jedno jak i dwustronne, wykonane z anodowa
nego aluminium. Dostępne są również potykacze drewniane, z tablicą do 
pisania, np. zmian w menu, haseł promocyjnych itp. oraz potykacze typu 
windtalker, ze stabilną podstawą wypełnianą wodą lub piaskiem. 

BWCMYK 
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Blueback 
Papier Bluback z niebieskim podkładem izolującym od podłoża, 

przeznaczony jest głównie do wyklejania billboardów lub jako materiał na 
plakaty wielkoformatowe. 

Jest to papier stosunkowo niedrogi, stosowany głównie przy krót
kich kampaniach reklamowo-promocyjnych. Wydruki wielkoformatowe 
na tym rodzaju papieru są odporne na wilgoć oraz promieniowanie UV. 
Wszystkim naszym Klientom zapewniamy również montaż w dogodnych 
terminach. 

BWCMYK 
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Wielki Format 

Canvas 
Canvas to rodzaj płótna, na którym doskonale można wydrukować 

zdjęcia w pełnym kolorze, sepii i w skali szarości. 
Wydruki na canvasie są doskonałą formą prezentacji zdjęć okoliczno 

ściowych np. ślubnych, rodzinnych oraz różnego rodzaju grafik. 
Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę od projektu aż do 

naciągania na drewnianych krosnach. 

BWCMYK 
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Gadżety
 
Prezenty, prezenty, prezenty. Kto ich nie lubi otrzymywać… a jeszcze lepiej jest 
je podarować. Jeśli chcesz podziękować klientom, kontrahentom, wyróżnić kogoś 
lub okazać sympatię stwórz swój indywidualny prezent i zachwyć obdarowanego. 



Tekstylia 
Posiadamy własne maszyny do druku i zdobienia odzieży. W zależno

ści od nakładu i materiału stosujemy różne techniki. Wykonujemy nadruki 
na koszulkach, koszulach, bluzach, czapkach oraz na innych materiałach. 
Posiadamy pełną rozpiętość rozmiarów odzieży lub drukujemy na mate-
riałach powierzonych przez Klienta. Wykonujemy zlecenia już od 1 sztuki. 
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Gadżety
 

Smycze 
Smycz z nadrukiem sublimacyjnym to świetne rozwiązanie, które 

pozwala wyróżnić się w tłumie, gdyż otrzymujesz wysokiej jakości 
produkt po bardzo przystępnej cenie. Technika sublimacji pozwala na na
druk FULL KOLOR dosłownie każdego motywu graficznego. To dzięki temu 
są najlepiej sprzedającym się modelem smyczy reklamowej. 

Smycze te wykonane są z poliestru o szerokości 10, 15, 20 lub 25 
mm, na który można nanieść każdy nadruk w palecie CMYK. Nadruk jest 
niewyczuwalny pod palcem i umożliwia bardzo dobre i dokładne od
zwierciedlenie drobnych szczegółów z przejściami tonalnymi, ze zdjęciami 
włącznie. Technika zalecana w przypadku druku projektów zawierających 
dużą liczbę kolorów. 

Smycz standardowo zakończona jest metalowym karabińczykiem do 
kluczy, można jednakże dołączyć do niej praktycznie każdy rodzaj dostęp
nych akcesoriów. 
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Kubki 
Kubki dzięki swej użyteczności i powszechnemu zastosowaniu są 

idealnym nośnikiem reklamy. Jako prezent lub gadżet firmowy sprawdzą 
się na każdą okazję. Kubki z twoim zdjęciem, dedykacją lub sentencją 
mogą trafić na biurko wszystkich pracowników  w firmie, być pamiątką 
po udanym spotkaniu lub zachwycić najbliższych oryginalnością. Wyko
nujemy niewielkie serie i pojedyncze egzemplarze, również na materiale 
powierzonym przez klienta. 

50 



Gadżety 

 

 

Magnesy 
Wśród szerokiej gamy gadżetów coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się magnesy reklamowe. Dzięki podłożu magnetycznemu mają 
one szerokie zastosowanie jako nośnik reklamowy i praktyczny upominek 
wykorzystywany zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych. 
Ten rodzaj gadżetu może zostać wykonany w dowolnych rozmiarach 
i kształtach. W naszej ofercie można również znaleźć świetnie sprawdza-
jące się w kampaniach promocyjnych magnetyczne notesiki i kalendarze. 
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Długopisy 
Jednym z upominków reklamowych wręczany klientom jest 

długopis. Ten stosunkowo tani gadżet zwykle pomaga poprawić opinię 
o danej firmie, a w praktyce dłuższy czas używania przekłada się na 
promowanie usług czy produktów firmowych. 

Oferujemy Klientom zarówno długopisy plastikowe jak i metalowe. 
W zależności od materiału, z którego długopis jest wykonany zwykle 
stosowane są techniki grawerowania lub tampodruku. Minimalny nakład 
już od 50 sztuk 
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Gadżety 

Opaski odblaskowe 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i ścieżkach rowero

wych stosuje się różnego rodzaju odblaski. My proponujemy opaski, które 
mają szerokie zastosowanie i są łatwym w użyciu gadżetem. Zakładane na 
rękę, kostkę czy nogawkę lub modnie przyczepione do plecaka. 
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Pendrive 
Nadruki na nośnikach pamięci USB uzupełniają naszą ofertę. 

Bezpośredni druk w pełnej palecie kolorów pozwala w pełni wykorzystać 
powierzchnie przeznaczoną do druku. Spersonalizowanie pamięci USB jest 
świetnym produktem marketingowym o szerokim spektrum zastosowa
nia. 
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Gadżety 

 

 

Zapalniczki 
Twoja zapalniczka nie musi już banalnie wyglądać, nie musisz też 

zadawalać się wyborem jednego czy dwóch kolorów. W naszej ofercie 
posiadamy paletę pełno kolorowego nadruku na tym tak przydatnym 
w życiu codziennym przedmiocie. Stawiamy na nowoczesność, pokoloru
jemy prawie wszystko! 
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Notatki
 





ul. B. Chrobrego 37
 
64-100 Leszno
 

biuro@drukarnia.leszno.pl
 
www.drukarnia.leszno.pl
 

tel./fax (65) 520 24 43
 
tel. kom. 784 503 134
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