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OFSETOVÁ TISKÁRNA SWL

•  Slu!by a produkci klasické ofsetové tiskárny 
s archov"m tiskem do formátu B2

•  #irok" sortiment ov$%en"ch médií skladem
•  Gra&cké úpravy a tiskovou p%edp%ípravu
•  Osvit ve vlastním profesionálním studiu
•  V"roba raznic pro atypické dokumenty
•  Dodání a rozvoz zakázek

v co mo!ná nejkrat'ím termínu
•  Kniha%ské zpracování, o%ez

a dokon(ovací práce

•  Knihy, bro!ury, (asopisy, v"ro(ní zprávy, 
noviny, programy, kalendá%e, bloky, diá%e, 
formulá%e, vizitky, &remní desky, letáky, 
etikety, produktové listy, p%íbalové letáky, 
manuály, montá!ní návody, komplimentky, 
pozvánky, plakáty, PF apod.

P!ÍKLADY JEDNOTLIV"CH SLU#EB
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•  Zku'enost díky realizaci velkého mno!ství zakázek
•  Spolupráce se stabilním a profesionálním t"mem
•  Kalkulace na míru
•  Individuální p%ístup ke klient)m
•  Komplexní zaji't$ní zakázky „na klí(“
•  Archivace zakázek a raznic pro mo!n" reprint

V"HODY PRO ZÁKAZNÍKA

JSTE SPOKOJENI
S KVALITOU

A CENOU SVÝCH
TISKOVÝCH
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NÁHRADNÍ PLN!NÍ

V"HODY PRO ZÁKAZNÍKA
• i p!es nav"#ení ceny z$stává podstatná úspora u zákazníka

nemusí odvád%t penále státu
• na v%t#in% poskytovan"ch slu&eb mají reáln" podíl OZP zam%stnanci 

a dochází k napln%ní spole'enské odpov%dnosti (rem ve vztahu k zam%stnanosti OZP

JAK MÁTE 
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Zam#stnavatelé s více ne$ 25 zam#stnanci mají povinnost 
zam#stnávat minimáln# 4 % osob se zdravotním posti$ením 

dle zákona o zam#stnanosti %. 435/2004 Sb. 

P&I NESPLN!NÍ LZE:
• odvést do státního rozpo'tu ro'n% 2,5 násobek pr$m%rné mzdy 

za ka&dou zdravotn% posti&enou osobu, kterou (rma dle povinnosti nezam%stnává
• 'erpat náhradní pln%ní odebráním v"robk$ nebo slu&eb od organizace, 

která zam%stnává více ne& 50 % osob se zdravotním posti&ením, 
nebo od osoby se zdravotním posti&ením, která podniká jako OSV)

• kombinovat odvod státu a náhradní pln%ní

• náhradní pln%ní m$&e za skupinu Ovision poskytnout spole'nost 
EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.

• nav"#ení proti cenám bez náhradního pln%ní 7-10% 
(p!i velk"ch objemech je prostor k jednání)



REKLAMA A PERSONALIZACE
REKLAMNÍCH P!EDM"T#
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www.itpro21.cz

CO NABÍZÍME

• velkoplo!n" tisk s vysokou kvalitou a barevnou stálostí
• polepy v"loh, automobil#, dodávek, motorek, letadel i MHD prost$edk#
• bannery, plakáty, samolepky, mapy, vlajky, obrazy, billboardy
• plastická 3D reklama pro interiérové i exteriérové pou%ití
• sv&telná reklama
• potisk tri'ek, dres# a dal!ího textilu
• personalizace !irokého sortimentu reklamních p$edm&t# 
• roll up systémy 
• informa'ní systémy
• v"roba razítek samonamá'ecích i d$ev&n"ch
• didaktické pom#cky
• kalendá$e
• gra(cká sou'innost a tisková p$edp$íprava

V$HODY PRO ZÁKAZNÍKA

• komplexní !kála 'inností od jednoho poskytovatele v re%imu „NA KLÍ)“
• spolehliv" tisk na ov&$ená (certi(kovaná) média 
 s garantovanou odolností proti vn&j!ím vliv#m
• návrh $e!ení na míru, konzultace, zam&$ení, montá% i odvoz
• p#sobivé efekty, kreativní mo%nosti realizací
• v!e od „vizitky po billboard“ s napojením gra(ky na platn" gra(ck" manuál
• spolupráce se spolehliv"mi a osv&d'en"mi dodavateli
• !iroká nabídka reklamních p$edm&t#
• kalkulace na míru
• individuální p$ístup ke klient#m
• mo%nost zaji!t&ní vzork# p$ed samotnou objednávkou
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REPROGRAFICKÉ SLU!BY
P"ÍKLADY JEDNOTLIV#CH SLU!EB

02 V#HODY PRO ZÁKAZNÍKA

• Tiskové a reprogra!cké slu"by zrealizované ve 
 vlastních centrálních reprocentrech
• Slu"bu/zakázky realizuje profesionáln# 
 vy$kolen% personál na kvalitních produk&ních 
 strojích a materiálech
• Mo"nost z'ízení/p'evzetí reprocentra
 (v&etn# stávajícího personálu) v prostorách 
 klienta – anal%za a optimalizace proces( a slu"by
• Dodání zakázky v re"imu „a" na st(l“
 v co mo"ná nejkrat$ím termínu
• U komplikovan#j$ích zakázek nabízíme
 mo"nost produk&ních slu"eb,spolupráci 
 na gra!cké p'íprav# dokument( a p'ípadnou 
 instalaci na míst# ur&ení

•  Tisk, kopírování a skenování v podstat# jakékoliv 
   dokumentace v&etn# technické (projektové) 
•  Finalizace dokument( (skládání, o'ez, se$ívání, 
   laminování, vazby r(zn%ch druh()
•  Tisk vizitek v&etn# jejich gra!cké p'ípravy/úpravy
•  Produkce marketingov%ch materiál( jakéhokoliv 
 nákladu (nízk% náklad – digitální 'e$ení, 
 vysok% náklad – ofsetové 'e$ení) letáky, plakáty, 
 CLV, billboardy, bro"ury, katalogy, prezentace, 
 roll upy, samolepky, 'ezaná gra!ka
•  Profesionální tisk fotogra!í (mal% i velk% formát), 
   gra!cké úpravy, fotokniha, v%stavy
•  R(zné typy !remní vizibility – reklama, informa&ní 
 systémy, polepy aut, design !remních interiér( 
 – v$e v&etn# gra!ky a !nální instalace

• )asová úspora – v$e 'e$íte s jedním profesionálním 
 produk&ním t%mem
• Finan&ní úspora – mo"nost fakturace zakázek 
 v re"imu NP (náhradní pln#ní)
• Mo"nost zasílat zakázky prost'ednictvím na$eho
 zabezpe&eného webového portálu „Filip“
• Reporting slu"by dle p'ání klienta

MAJÍ VAŠE
DOKUMENTY 

PROFESIONÁLNÍ 
TISKOVOU 
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