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Z A A L I N A M



O NAS  KIM JE TE MY

Jesteśmy agencją reklamową, składającą się z grupy twórczych ludzi, posiadających wiedzę z różnych     
dziedzin, co skutkuje szerokim wachlarzem naszych możliwości.

Posiadamy szerokie zaplecze graficzne, które przygotuje Pa stwu kopleksowe usługi i produkty w zakresie 
szeroko rozumianej, profesjonalnej reklamy, od projektowania do usług TP.

Kompleksowo zajmujemy się również obsługą e entów, targów, bankietów, imprez oraz promocji,                    
począwszy od przygotowania ekspozycji poprzez dostarczenie wystawionego produktu, aż po obsługę         
stoiska przez hostessy oraz wykonanie dokumentacji handlowej.

ział handlowy oferuje usługi w zakresie projektowania i produkcji artykułów wspomagających sprzedaż w 
sklepach, gastronomiach. la nas każdy Klient i jego potrzeby to indywidualne zamówienie, dlatego          
staramy się realizować projekty pod konkretne potrzeby Klienta i dla konkretnych produktów.

Tworzy my z pasją od 1992r.



Nasz dział kreatywny składa się z ludzi, których pasją 

jest tworzenie profesjonalnych koncepcji 

oraz projektów graficznych.

Długa działalność na rynku, pozwoliła nam 

zdobyć solidne doświadczenie w realizacji 

zróżnicowanych projektów oraz 

bardzo dobrą orientację 

w branży. 

Do każdej kampanii podchodzimy indywidualnie. 

Zawsze szukamy skutecznych, kreatywnych i 

innowacyjnych rozwiązań. Gwarantujemy 

profesjonalne doradztwo wizerunkowe, 

zgodne z oczekiwaniem Klienta.

WYMYŚLAMY PROJEKTUJEMY DRUKUJEMY



IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Mamy możliwości przygotowywania dla Pa stwa
tożsamości wizualnej firmy i konsekwencji
w ich stosowaniu.

ystem identyfikacji wizualnej przyjmuje formę księgi,
w której opisane są zasady korzystania z logo i nazwy,
tworzenia dokumentów firmowych, kolory, typografia.

Najczęściej opracowywane wzorce w systemie to

blankiety
papiery firmowe
koperty firmowe, wizytówki
bloczki do notatek
blankiety faksów
teczki firmowe
kalendarze
system komunikacji wewnątrz i na zewnątrz budynków



Wykonujemy fotografie reklamowe i katalogowe

     architektury i wnętrz biurowców, 
     hoteli, pensjonatów
     obiektów przemysłowych, 
     maszyn, 
     urządze , przyrządów pomiarowych i narzędzi,
     wyrobów przemysłu maszynowego i spożywczego,
     innych produktów.

Zajmujemy się także makrofotografią reklamową
i katalogową małych przedmiotów.

FOTOGRAFIA I WIZUALIZACJE 3D



Oferujemy kompleksową usługę poligraficzną od projektu       
w naszym studiu TP do druku oraz prac introligatorskich i 
wyko czeniowych.

Posiadamy możliwość druku w formatach do :

     foldery, 
     ulotki, 
     broszury, 
     książki, 
     katalogi, 
     plakaty, 
     etykiety, 
     druki firmowe, 
     magazyny, 
     czasopisma, 
     miesięczniki, 
     notesy, 
     kalendarze, 
     kartki pocztowe, 
     opakowania itp.

Pełna introligatornia - oprawa miękka oraz twarda, zeszytowa, klejona 
falcowanie, bigowanie, perforowanie, sztancowanie, kaszerowanie  

złocenie, tłoczenie, bindowanie, zszywanie, lakierowanie.

POLI RA IA



MATERIA Y KARTONOWE
KARTONOWE



Przygotowujemy grafikę, produkujemy i montujemy
reklamy zewnętrzne obejmujące między innymi

     tablice reklamowe
     tabliczki na drzwi
     kasetony
     potykacze
     szyldy
     bannery
     billboardy
     agi reklamowe
     namioty itp.

REKLAMY ZEWN TRZNE i monta e



Oferujemy kreatywne rozwiązania w zakresie projektowania i zabudowy 
stoisk targowych i wystawowych oraz wykonania nowoczesnej grafiki.          

taramy się projektować stoiska wystawiennicze z uwzględnieniem                
najmodniejszych wzorów. 

o każdego zlecenia wykorzystujemy również wiedzą z zakresu marketin-
gu i reklamy. Każde stoiska targowe możemy wyposażyć w najnowsze 
rozwiązania technologiczne, odpowiednie oświetlenie i ciekawą oprawę 
graficzną. Oferujemy również kompleksową obsługę każdego stoiska 
wystawienniczego.

TARGI PROMOCYJNE STOISKA
WYSTAWIENNICZE



zeroka oferta personalizowanych gadżetów reklamowych 
od drobnych typu breloczki, otwieracze do ekskluzywnych 
na indywidualne zamówienie. adżety z nadrukiem, haftem, 
grawerem itp. 

A ETY Z NA R KIEM



Wirtualna hostessa:

Jest to kiosk informacyjny wyświetlający wirtualną postać w technologii tylno - projekcyjnej.                               
Jest to rozwiązanie innowacyjne na skalę światową. 

Narzędzie to umożliwia prezentację produktów bądź usług w miejscu sprzedaży bez konieczności           
angażowania hostess i promotorów. 

Wirtualna Hostessa udostępnia w wyróżniający, dogodny i natychmiastowy sposób informacje                            
w punktach obsługi klientów, miejscach użyteczności publicznej czy też podczas targów lub                            
konferencji.

Lodówka z wyświetlanymi reklamami

Proponujemy  nową technologię komunikowania towaru w lodówkach. Rozwiązanie to                                 
umożliwia wyświetlanie reklam filmowych lub pokazów zdjęć w górnej części zabudowy.

NIETYPOWE ROZWIĄZANIA REKLAMOWE




