
Oferta Handlowa

Z  każdym  dniem  dążysz  do  tego,  aby  poprawić  swoje  wyniki  handlowe. 

My  dajemy  twórcze  narzędzia,  żeby  Ci  w  tym  pomóc.  Dostarczamy  niezawodnych 

rozwiązań,  dla  kreacji  doskonałych  strategii  marketingowych.  Słuchamy  naszych 

klientów,  by  zrozumieć  ich  cele.  Penetrujemy  i  badamy  docelowy 

rynek(-i)/konsumentów,  by  zrozumieć  ich  potrzeby.  Proces  związany  z  tworzeniem 

udanej strategii,  opiera się na naszej umiejętności  rozwijania spostrzeżeń,  które będą 

wyjątkowe i istotne dla marki.

Upewniamy się także, czy nasze przesłanie i komunikacja, będą dostrzeżone przez 

potencjalnych klientów. Ustalenie skuteczności strategii,  pozwala na zoptymalizowanie 

ich dla przyszłych inicjatyw. Idee są walutą naszego biznesu. Kiedy odpowiednio skupimy 

i  wykorzystamy  te  twórcze  idee,  mają  one  władze  by  przemieniać  umysły  i  osiągać 

doskonałe  wyniki  końcowe.  Nasza  umiejętność  kreacji  idei,  które  są  wyjątkowe 

i skuteczne, jest sednem wszystkiego co robimy.

Jesteśmy świadomi tego, że na rynku działa wiele agencji reklamowych, drukarni, 

pracowni graficznych itp. Nie twierdzimy, że jesteśmy numerem 1 w branży, że jesteśmy 

perfekcyjni w tym co robimy... Nie twierdzimy także, że nasz profesjonalizm, kreatywność 

i serce, które wkładamy w pracę, w pełni Cię zadowolą... Możemy jednak stwierdzić, 

że na pewno jesteśmy pasjonatami i po prostu, reklama w każdej formie - to jest to, 

co nas fascynuje i kręci.

A co do reszty stwierdzeń... Po prostu nas sprawdź :-)

Z poważaniem

Pracownicy oraz Właściciele firmy



Drukarnia
Wizytówki

Wykonujemy  wizytówki  jednostronne  i  dwustronne.  Do  każdego  projektu 
podchodzimy indywidualnie, nie korzystamy z gotowych szablonów.

Specyfikacja:
• wymiary 90 x 50mm lub 85 x 50mm
• pełny kolor (CMYK) jednostronnie lub dwustronnie
• kreda błysk lub mat 300-350g.
• wysokiej jakości druk cyfrowy lub druk offsetowy

Kalendarzyki
Doskonałe jako karty rabatowe, wizytówki firmowe i kalendarzyki.

Specyfikacja
• wymiar 80 x 55 mm.
• narożniki zaokrąglone
• druk offsetowy dwustronny, pełny kolor
• sztywny  karton,  dwustronnie  bielony  300g,  zapewniający  doskonałą  jakość 

kolorów i trwałość karty.
• folia błyszcząca do wyboru z jednej lub obu stron zdecydowanie ożywia kolor, 

zabezpiecza kartę i zwiększa jej trwałość (folia lepiej chroni kartę niż lakier 
UV, ponieważ jest bardziej elastyczna i trwała)



Ulotki

Ulotka to jedna z najstarszych, a jednocześnie najtańszych form reklamy, jednak 
aby mogła ona stanowić efektywne narzędzie wspierające sprzedaż musi wyróżniać 
się spośród wszystkich innych, których na rynku jest tak wiele. W tym jest nasza 
głowa.

Doskonała jakość, chwytliwe hasło, zwracający uwagę projekt i kompleksowa praca 
od projektu po wydruk i kolportaż – to właśnie nasza specjalność.

Jakie ulotki wykonujemy?

• Wykonujemy ulotki w różnych formatach
• Oferujemy ulotki na różnych podłożach (papier kredowy, papier lub folia 

samoprzylepna)
• Posiadamy w ofercie ulotki o gramaturze od 80 do 350g.
• Wykonujemy i drukujemy ulotki jedno, dwu, trzy lub pełnokolorowe.

Kolportujemy

Jeśli zaistnieje potrzeba kolportaż ulotek Twojej firmy na terenie Polski – zajmiemy 
się tym.

Piszemy

Ulotka  musi  być  odpowiednio  zredagowana,  aby  była  skuteczna.  A  my  znamy 
wszystkie  te  tajemnice,  dlatego  u  nas  możesz  również  zamówić  usługę 
copywrietrską obejmującą: teksty, ich układ oraz hasła.

Popularne formaty ulotek:

A5 – 148 x 210 mm
DL – 210 x 99 mm
A4 – 210 x 297 mm
A4 składana na 3 (po złożeniu uzyskujemy format DL)
A4 składana na 2 (po złożeniu uzyskujemy format A5)



Foldery
Folder  reklamowy to  najbardziej  efektywna  forma  kontaktu  z  klientem  oraz 
budowa pozytywnego wizerunku firmy.  To właśnie  folder  jest  materiałem,  który 
zostając  u  klienta  potrafi  podtrzymać  dobre  wrażenie  wywarte  podczas 
spotkania oraz dostarczyć rozmówcy dodatkowych informacji o ofercie firmy.

Folder dobrze się prezentuje
Dlatego tak wiele doskonale prosperujących firm, szczególną uwagę przywiązuje 
do  formy  swojego  folderu  reklamowego.  Odpowiednia  kolorystyka,  harmonijny 
projekt,  ciekawa  kompozycja  tekstu  i  informacji  oraz  doskonała  jakość  dają 
Klientowi  pewność,  że  firma  oferująca  mu  swoje  usługi  jest  godnym  zaufania 
partnerem.
Nasza oferta  projektu,  wykonania  i  druku katalogów reklamowych kompleksowo 
uwzględnia  indywidualne  potrzeby  każdego  Klienta.  Oferujemy  zarówno  proste 
broszurki,  jak  również  specjalistyczne  wielostronicowe  katalogi 
na najszlachetniejszym gatunkowo papierze.

Jakie katalogi wykonujemy?
Odpowiednie dla oferty i profilu firm naszych Klientów
• Wykonujemy projekty katalogów od dwustronicowych po wielostronicowe.
• Drukujemy w pełnym kolorze (CMYK) lub z zastosowaniem unikatowych kolorów 

PANTONE.
• Drukujemy  na  wysokiej  jakości  papierze  kredowym  (mat  lub  błysk) 

o gramaturze do 350g.
• Drukujemy na szlachetnych gatunkach papieru.
• Oferujemy uszlachetnienie folią matową, błyszczącą lub lakierem wybiórczym
• Dodatkowo  oferujemy  usługi  copywriterskie, czyli  opracowanie  zawartości 

merytorycznej Państwa katalogów.

Cena
Jeśli poznamy takie parametry wydruku jak ilość kolorów, nakład, nadruk jedno lub 
dwustronny, gramatura papieru, uszlachetnienia, wykrojnik cenę obliczamy w mig.

Wykrojnik
Oferujemy standardowe formaty katalogów oraz spełniamy indywidualne życzenia 
każdego  Klienta.  Katalog  w  formie  samochodu,  komputera,  filiżanki?  -  dla  nas 
to bułka z masłem.
  



Teczki
W sytuacji gdy często zachodzi potrzeba złożenia oferty drukowanej teczki ofertowe 
są doskonałą formą prezentacji firmy.

Jakie teczki wykonujemy?

• Wykonujemy projekty teczek jedno- i dwustronnych.
• Drukujemy w pełnym kolorze (CMYK) lub z zastosowaniem unikatowych kolorów 

PANTONE.
• Drukujemy  na  wysokiej  jakości  papierze  kredowym (mat  lub  błysk) 

o gramaturze do 350g.
• Oferujemy uszlachetnienie folią matową, błyszczącą lub lakierem wybiórczym.
• Teczki posiadają miejsce na wizytówkę, biznes kartę lub kalendarzyk.
• Teczka  może  posiadać  grzbiet, dzięki  czemu  można  swobodnie  pomieścić 

większą ilość dokumentów.

Cena

Cena projektu i druku teczki uzgadniana jest indywidualna w zależności od nakładu 
pracy  od  Twoich  oczekiwań.  Druk  wycenimy  znająć  takie  szczegóły  jak:  ilość 
kolorów,  nakład,  nadruk  jedno  lub  dwustronny,  gramatura  papieru, 
uszlachetnienia.

Wykrojnik

Oferujemy kilka ciekawych kształtów teczek, jednak zawsze jesteśmy otwarci na 
nowe pomysły. Dlatego w zależności od Twoich oczekiwań możemy zaprojektować 
teczkę w oparciu o istniejący wykrojnik lub zaprojektować i wykonać coś zupełnie 
nowego.



Opakowania, pudełka
Interesująco zaprojektowane, zwracające uwagę pudełko oraz opakowanie budzą 
ciekawość  tego  co  w  sobie  kryją.  Są  one  też  pierwszą  formą  kontaktu 
z obdarowywanym lub Klientem, dlatego tak ważne jest aby było efektowne.

Dlatego...

Oferujemy pudełka i opakowania, które nie tylko przyciągają uwagę, ale również 
idealnie dopasowują się do przedmiotów które kryją, zapewniając im bezpieczny 
transport oraz bardzo atrakcyjny wygląd.

Opakowania i pudełka mają coś do ukrycia

Nasza  oferta  uwzględnia  projekt  i  wykonanie  pudełek  oraz  opakowań  zarówno 
o  standardowym  formacie,  jak  również  specjalnym  wykrojniku  przygotowanym 
na indywidualne zamówienie. Bo my w newPRINT wiemy, jak ważne jest pierwsze 
wrażenie.

Plakaty
W niskich nakładach oferujemy druk cyfrowy do formatu B3 (342x492). Jesteśmy 
w  stanie  wydrukować  je  na  papierze  offsetowym,  kredowym,  papierze 
samoprzylepnym lub folii samoprzylepnej. Oferujemy druk kolorowy lub czarno-
biały. 
W wysokich  nakładach  oferujemy  druk  offsetowy  do  formatu  B1.  W przypadku 
większych projektów oferujemy druk wielkoformatowy.



Kalendarze
• 1 – jednoplanszowe plakatowe
• 12 – planszowe trójdzielne
• biurowe
• czterodzielne
• jednodzielne
• książkowe
• panoramiczne
• wieloplanszowe
• terminarze
• trójdzielne

Papier firmowy
Drukujemy  na  papierze  białym,  offsetowym,   pełnym  kolorze  (4+0).  Nadruk 
na  papierze  doskonale  nadaje  się  jako  poddruk  zarówno  dla  drukarek 
atramentowych jak i laserowych.
Termin realizacji druku liczony jest od momentu akceptacji projektu do druku.

Ko

Koperty z nadrukiem
Oferujemy  nadruki  na  kopertach 
w  maksymalnie  4  kolorach  (wysokiej 
jakości  druk  offsetowy).  Nie  drukujemy 
na kopertach powierzonych przez klienta



Reklama 
zewnętrzna

Banery reklamowe

Drukujemy banery na wielu rodzajach materiałów o różnej jakości wydruku.
Banery wykonane są z materiałów winylowych typu frontlit. Charakteryzują się dużą 
wytrzymałością na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Właściwości

• druk w pełnym kolorze,
• jednostronny zadruk,
• gramatura od 300 do 550 gr,
• podłoże matowe lub błyszczące,
• oferujemy wykończenia: zgrzewanie, oczkowanie, wykonanie tuneli,
• pasy banera mogą być łączone tworząc powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych.

Zastosowanie:
• ściany, budynki,
• systemy roll up,
• stojaki reklamowe: pajączki.

 

Kasetony, litery przestrzenne



Szyldy reklamowe

Folia okienna perforowana (one way wision)

Flagi, maszty



Reklama na samochodach

Realizując reklamy na samochody stawiamy przede wszystkim na jakość i trwałość 
materiałów, kreatywność jest już w standardzie :-) 
Używamy wyłącznie bardzo dobrych gatunkowo folii wylewanych, co oznacza, że 
można - oczywiście poza terenem zabudowanym - rozpędzać się do zawrotnych 
prędkości i mieć pewność, że całość nadal prezentuje się odjazdowo.

Folia wylewana (samochodowa)
Folia samochodowa zwana również wylewaną jest idealnym sposobem na aplikację 
w miejscach trudno dostępnych: na zagięciach, przetłoczeniach, narożnikach, 
uszczelkach samochodowych.

Właściwości:
- doskonałe parametry w zakresie rozciągania i naciągania,
- może występować w połączeniu z folia okienną (One Way Vision),
- możliwość zabezpieczenia folii specjalnym laminatem, który w razie potrzeby 
chroni wydruki przed uszkodzeniami mechanicznymi, dając gwarancję przylegania i 
zachowania żywości barw nawet do 5 lat!.

Zastosowanie:
- na samochody, pojazdy,
- na urządzenia mechaniczne.



PREZENTERY 

Roll up

          Potykacze           Ściany prezentacyjne



GADŻETY 
REKLAMOWE

Akcesoria biurowe

- Kalkulatory
- Karteczki samoprzylepne
- Klipy
- Kredki
- Noże do listów
- Podstawki pod komórkę
- Stojaki biurkowe
- Wizytowniki
- Zakreślacze
- Zestawy biurkowe
- Zszywacze, dziurkacze

Artykuły skórzane

- Teczki na dokumenty
- Etui na CD
- Notatniki + kalkulator

Breloki



Długopisy

- Plastikowe
- Plastikowo-metalowe
- Metalowe
- Zestawy

Parasole

Kartki Świąteczne

- Bożonarodzeniowe
- Wielkanocne

Pendrive - USB
- Plastikowe
- Plastikoweo-metalowe
- Metalowe
- Skórzane

Porcelana – szkło
- Kubki
- Filiżanki
- Kufle i kieliszki
- Szklanki
- Zestawy

Torby,
Zegary, zegarki



PIECZĄTKI
Pieczątka Printer 10
Wymiary płytki tekstowej

(wielkość odbicia): 27 mm x 10 mm

Maksymalna ilość wierszy: 3

Pieczątka Printer 20

Wymiary płytki tekstowej

(wielkość odbicia): 38 mm x 14 mm

Maksymalna ilość wierszy: 4

Pieczątka Printer 30
Wymiary płytki tekstowej

(wielkość odbicia): 47 mm x 18 mm

Maksymalna ilość wierszy: 5

Pieczątka Printer 40
Wymiary płytki tekstowej

(wielkość odbicia): 59 mm x 23 mm

Maksymalna ilość wierszy: 6


	Folia wylewana (samochodowa)

