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Servis spotřebních 
tiskovin

Bez starosti, co kdy dojde...

Chcete  si být jisti, 
že máte veškeré 

potřebné tiskoviny  
po ruce?

Je pro Vás důležitý  
jednotný firemní  

design?

Nemáte čas  
zadávat několika 

dodavatelům  
stále stejné  
podklady?

Potřebujete se  
spoléhat  

na profesionální 
 servis?
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... soustředíte se na váš vlastní business, komunikujete s odběrateli a dodavateli, staráte se o vlastní zákazníky... 
jasně, kdo se ale postará o vás?
Každou chvíli potřebujete „nějaký papír“: vizitku, desky, hlavičkový papír, objednávky, všelijaké výkazy, 
formuláře atp. Vše nejlépe ihned a v jednotném firemním stylu. Komunikace je efektivní pokud je okamžitě 
srozumitelná. Udržet jednotnou a tedy snadno rozpoznatelnou „tvář“ firmy resp. „corporate identity“ však 
vyžaduje při každém tisku či dotisku hlídat barevnost logotypu, použité typy písma resp. formátování textů, 
mnohdy i kontrolovat dodavatele v průběhu realizace a především střežit, co a kdy dojde a včas zajistit 
dotisk. 
Povzdychli jste si a vzápětí  vás napadlo...

Popis produktu:
Připravíme pro Vás veškeré nutné spotřební tiskoviny a povedeme 
jejich evidenci. Pravidelně se spojíme s Vaším skladem,  zkontrolujeme 
nutné zásoby, případně dotiskneme, co bude chybět. Budeme Vás 
upozorňovat na případné možné aktualizace a včas je vneseme do 
oběhu. 

Jaké typy tiskovin lze využít?
- vizitky, faktury, objednávky, formuláře

- bloky, speciální samopropisovací složky

- samolepky nejrůznějších velikostí, nálepky na firemní CD prezentace

- potisk nekonečných pásů, potisk lepících pásek

Vy dodáváte:
- základní požadavek na spotřební tiskoviny a firemní designový 

manuál

- osobu pro komunikaci s agenturou

My zajistíme zbytek:
- návrh souboru spotřebních tiskovin ve firemním designu

- grafické zpracování, opravy po korekturách, tisk 

- dodání až do Vaší kanceláře

- průběžné doplňování zásob

Informace:
Hana Bosmanová, produkční

Výhody pro Vás:
-	 komunikace	s	jedním	

dodavatelem,	který	vás	
dobře	zná	a	dobře	poradí

-	 zlevnění	tiskové	produkce

-	 zjednodušení	veškerých	
prací	kolem	tiskovin	díky	
dlouhodobé	archivaci	
zakázek

-	 díky	archivu	zakázek	
vše	stále	po	ruce

-	 personalizace		zasílaných	
tiskovin

-	 tisky	malých	sérií	
v	plnobarevném	provedení

-	 individuální	tisk	vašich	
prezentací		a	nabídek	pro	
výběrová	řízení

-	 jazykové	mutace	vašich	
tiskovin	i	v	jednotkových	
nákladech

Vaše prezentace:
-	veškeré	tiskoviny	nesou	logo	

a	další	vizuální	prvky	vaší	
společnosti

souVisející produkty:
reklamní	full	service

Nemáte to jednoduché...

... což si to trošku usnadit?

ServiS Spotřebních tiSkovin


