Digitální tisk
Nové možnosti a nové inspirace i v oblasti tisku...

Když spěcháte, je
digitální tisk jediná
možnost.
Brožury a letáky
i v desítkách
a stovkách kusů
konečně budou
vypadat tak,
jak chcete Vy.
Chcete ochutnat
marketingové
zázraky v tisku?
Odešlete svá data
z počítače, a pak
už jen otevřete
dveře až Vám
přinesou hotovou
zakázku.
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Závidíte také...
... tak, jako jsme my dříve záviděli, velkým a bohatým firmám jejich tiskoviny? Zkusili jste zjistit, jestli byste
nemohli mít také takové pěkné barevné, jednotně vypadající tiskoviny a zhrozili jste se cen, když potřebujete jen
desítky nebo stovky kusů? Jestli ne, tak to zkuste. Samozřejmě můžete počkat, až Vaše firma vyroste tak, že
budete mít tisíce zákazníků a zaměstnanců, a pak tisknout ofsetem ve velkých počtech za slušné ceny. Nebo
- že byste tak dlouho čekat nechtěli? Tak...

...to zkuste digitálně!

Digitální tisk
Popis produktu

Výhody pro Vás:

Vytiskneme všechny tiskoviny, které vás prezentují v barvě
a špičkové kvalitě na digitálním tiskovém a kopírovacím stroji
Canon. Jedná se o barevný tisk v dokonalé kvalitě, vhodný i pro tisk
tiskovin s fotografiemi a náročné grafické provedení. Navíc digitální
technologie nabízí kouzla, o kterých se nám dříve ani nezdálo.

Proč digitálně?

- Jeden den odešlete data,
druhý den my odešleme
hotovou zakázku

- 2,5 až 3 krát větší
odezva zákazníků na
personalizované obchodní
nabídky!

- Kdykoli lze dotisknout

- Jediná alternativa pro zakázky v desítkách kusů, cenově výhodnější
než ofset do 300 kusů.
- Jediná alternativa pro zakázky, kdy rychlost má přednost před
cenou.

libovolné malé množství

Vaše prezentace:
-

- Tisk na vyžádání, okamžitý dotisk - žádné zásoby.
- Personalizovaný tisk, to je osobní oslovení jménem a správná
adresa, ale nejen to - záleží jen na obsahu vaší databáze.
- Versioning dokumentů bez nutnosti pokaždé vynaložit náklady na
celou tiskovou zakázku.
- Customizovaný tisk kdy text a případně i grafika odpovídají
konkrétnímu typu příjemce.

Technické údaje
Maximální formát A3+, umožňuje sazbu ve formátech řady A tzv. „na
spad“, tedy bez bílých okrajů, s grafikou zasahující až do krajů papíru.
Papír standartně 80-220g/m2, samolepky, fólie.
Vaše data můžete přenést na náš FTP server. Barevnná kalibrace
spektrometrem Gretag Macbeth, software Gretag Macbeth a EFI,
barevné profily jsou k dispozici ke stažení na našich WWW stránkách.

Informace

veškeré vaše tiskoviny budou
zachovávat prvky jednotné
identity Vaší společnosti

Nabízíme i přidané
služby:
-

poradenství pro
získávání dostatečných
údajů o příjemcích
personalizovaných
dokumentů z Vašich databází

-

školení Vašich pracovníků
mail processing t. j. vytištění
adres na obálky, obálkování
a rozeslání poštou.

Související produkty:
Grafické práce
Sazba a DTP
Tvorba corporate designu
a identity

Marketing
Tvorba prezentačních CD
Firemní tiskoviny
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