
Potřebujete

vizitky

U nás nekupujete 
              zajíce v pytli

Nebojíme se 
              komunikovat

Funkční a moderní 

Chcete předběhnout konkurenci a přitom neutratit moc 
peněz. Zkuste webovou prezentaci v moderním designu. 

Pro vaši plnou spokojenost s vámi budeme komunikovat 
po celou dobu tvorby stránek a průběžně vás seznamovat 
s výsledky naší tvorby, abyste mohli už během vytváření 
stránek korigovat výslednou podobu. 

Již od první stránky společně nastavíme barevnost, styly 
a cíle zaměření webu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal 
vaší představě i našemu přesvědčení o správnosti 
zvoleného obsahu. Společně tak nejrychlejší cestou dojdeme 
k požadovanému výsledku.

Děláme rádi 
     katalogy, baví nás
Můžeme o sobě s hrdostí říct, že jsme specialisté na katalogy. 
Na našem portfoliu je to vidět. Nebojíme se technických 
katalogů ani katalogů s 600 stranami a více. 

Dokážeme vám poradit jak zlevnit cenu tisku, připravit 
katalog pro jazykové mutace a doporučit správný typ 
vazby nebo povrchové úpravy obálky. Vše připravujeme 
na profesionálním software od fi rmy Adobe, konkrétně 
v Creative Suite CS4. To zaručuje maximální kvalitu výstupních 
dat, kterou ještě v tiskárně korigujeme přímo u tisku. 

Katalogy nás baví, protože mnohaletou praxí jsme dosáhli 
vysoké efektivity, která se promítá především v ceně katalogu 
ve srovnání s konkurencí. 

Naší doménou jsou 

Máte špatnou zkušenost s levnými vizitkami? Zkoušeli 
jste využít lákavé nabídky koupit vizitku za korunu 
přes internet a pak jste zjistili, že kvalita tisku ani grafi ka 
neodpovídají vašim představám? 

U nás se vám to nestane. První 3 grafi cké návrhy dostanete 
zdarma, společně s cenovou kalkulací na uvedený počet 
kusů. Také druhy papíru a kvalitu tisku si u nás můžete 
prohlédnout na vzorcích. 

Pak se teprve rozhodnete, zda si vizitky objednáte, nebo 
si vyberete konkurenční nabídku. Rádi vám vysvětlíme 
a doporučíme technologické postupy i druhy papíru. První 
návrhy dostanete do 24 hodin po objednání. Samotná 
výroba trvá 3–10 dnů podle vytíženosti tisku. 

webové stránky
katalogy

Mame radi2,15 Kč/ks vč. DPHod 200 ks vizitek
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Letáky, pozvánky, PF

ostatní tiskoviny

Neděláme vše 
     „od vizitky po billboard“
Naší hlavní náplní práce je grafi ka a webdesign. Nejsme 
reklamní agentura v pravém slova smyslu jsme jen jeho 
nejdůležitější částí. Jsme nezávislí grafi ci. Klient tak nemusí 
při realizací menších zakázek zbytečně platit tým lidí, který 
je výhodný především pro velké kampaně. Samozřejmě 
poskytujeme fullservis. Zakázku realizujeme vždy až do 
konce za předpokladu, že je výhodná pro klienta. Pokud 
se rozsah zakázky vymyká portfoliu naší práce, rádi 
doporučíme klientovi některého z našich kooperujících 
partnerů. Předcházíme tak zbytečnému navyšování ceny 
a tím zůstáváme mezi těmi nejlevnějšími na trhu. Naší 
fi lozofi í zůstává práce jako zábava. My nevstáváme ráno 
s pocitem že musíme, ale že chceme.
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webdesign


