JSTE SPOKOJENI
S KVALITOU
A CENOU SVÝCH
TISKOVÝCH

OFSETOVÁ TISKÁRNA SWL
01 PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
CO NABÍZÍME
• Služby a produkci klasické ofsetové tiskárny
s archovým tiskem do formátu B2
• Široký sortiment ověřených médií skladem
• Grafické úpravy a tiskovou předpřípravu
• Osvit ve vlastním profesionálním studiu
• Výroba raznic pro atypické dokumenty
• Dodání a rozvoz zakázek
v co možná nejkratším termínu
• Knihařské zpracování, ořez
a dokončovací práce

• Knihy, brožury, časopisy, výroční zprávy,
noviny, programy, kalendáře, bloky, diáře,
formuláře, vizitky, firemní desky, letáky,
etikety, produktové listy, příbalové letáky,
manuály, montážní návody, komplimentky,
pozvánky, plakáty, PF apod.

02 VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
• Zkušenost díky realizaci velkého množství zakázek
• Spolupráce se stabilním a profesionálním týmem
• Kalkulace na míru
• Individuální přístup ke klientům
• Komplexní zajištění zakázky „na klíč“
• Archivace zakázek a raznic pro možný reprint

JAK MÁTE

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost
zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením
dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
PŘI NESPLNĚNÍ LZE:
• odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy

za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
• čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace,
která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením,
nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ
• kombinovat odvod státu a náhradní plnění
• náhradní plnění může za skupinu Ovision poskytnout společnost

EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.
• navýšení proti cenám bez náhradního plnění 7-10%
(při velkých objemech je prostor k jednání)

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
• i přes navýšení ceny zůstává podstatná úspora u zákazníka

nemusí odvádět penále státu
• na většině poskytovaných služeb mají reálný podíl OZP zaměstnanci
a dochází k naplnění společenské odpovědnosti firem ve vztahu k zaměstnanosti OZP

REKLAMA A PERSONALIZACE
REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
CO NABÍZÍME
• velkoplošný tisk s vysokou kvalitou a barevnou stálostí
• polepy výloh, automobilů, dodávek, motorek, letadel i MHD prostředků
• bannery, plakáty, samolepky, mapy, vlajky, obrazy, billboardy
• plastická 3D reklama pro interiérové i exteriérové použití
• světelná reklama
• potisk triček, dresů a dalšího textilu
• personalizace širokého sortimentu reklamních předmětů
• roll up systémy
• informační systémy
• výroba razítek samonamáčecích i dřevěných
• didaktické pomůcky
• kalendáře
• grafická součinnost a tisková předpříprava

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
• komplexní škála činností od jednoho poskytovatele v režimu „NA KLÍČ“
• spolehlivý tisk na ověřená (certifikovaná) média
s garantovanou odolností proti vnějším vlivům
• návrh řešení na míru, konzultace, zaměření, montáž i odvoz
• působivé efekty, kreativní možnosti realizací
• vše od „vizitky po billboard“ s napojením grafiky na platný grafický manuál
• spolupráce se spolehlivými a osvědčenými dodavateli
• široká nabídka reklamních předmětů
• kalkulace na míru
• individuální přístup ke klientům
• možnost zajištění vzorků před samotnou objednávkou

www.itpro21.cz

MAJÍ VAŠE
DOKUMENTY
PROFESIONÁLNÍ
TISKOVOU

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
01 PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
• Tisk, kopírování a skenování v podstatě jakékoliv
dokumentace včetně technické (projektové)

CO NABÍZÍME

• Finalizace dokumentů (skládání, ořez, sešívání,
laminování, vazby různých druhů)

• Tiskové a reprografické služby zrealizované ve

• Tisk vizitek včetně jejich grafické přípravy/úpravy

vlastních centrálních reprocentrech
• Službu/zakázky realizuje profesionálně
vyškolený personál na kvalitních produkčních
strojích a materiálech
• Možnost zřízení/převzetí reprocentra
(včetně stávajícího personálu) v prostorách
klienta – analýza a optimalizace procesů a služby
• Dodání zakázky v režimu „až na stůl“
v co možná nejkratším termínu

• Produkce marketingových materiálů jakéhokoliv
nákladu (nízký náklad – digitální řešení,
vysoký náklad – ofsetové řešení) letáky, plakáty,
CLV, billboardy, brožury, katalogy, prezentace,
roll upy, samolepky, řezaná grafika
• Profesionální tisk fotografií (malý i velký formát),
grafické úpravy, fotokniha, výstavy
• Různé typy firemní vizibility – reklama, informační
systémy, polepy aut, design firemních interiérů
– vše včetně grafiky a finální instalace

• U komplikovanějších zakázek nabízíme
možnost produkčních služeb,spolupráci
na grafické přípravě dokumentů a případnou
instalaci na místě určení

02 VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
• Časová úspora – vše řešíte s jedním profesionálním
produkčním týmem
• Finanční úspora – možnost fakturace zakázek
v režimu NP (náhradní plnění)
• Možnost zasílat zakázky prostřednictvím našeho
zabezpečeného webového portálu „Filip“
• Reporting služby dle přání klienta

