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Cu servicii integrate pentru segmentul corporate, compania noastră 
acoperă în pas cu noutăţile toate necesităţile în materie de tipar
digital.

Punem accent pe înţelegerea nevoilor clientului nostru, pentru a putea 
livra un produs finit capabil de a satisface orice exigenţe.

Pentru a asigura înalta calitate, alegem să folosim numai cele mai bune 
materiale de pe piaţă. Mai mult decât atât, folosim cartoane 
speciale, folii atent alese şi finisaje rafinate pentru a adauga  si mai 
mult stil produselor.

Despre noi



Detaliile contează! Aşa că puteţi sta liniştiţi, deoarece specialiştii noştri 

au o sensibilitate pentru ele.

În munca noastră cu culorile, ne asigurăm că totul se completează şi se 
îmbina perfect. 

Ne place să personalizăm! Produsele noastre sunt perfect adaptabile 
nevoilor Dumneavoastră. De aceea vi se potrivesc atât de bine. 
Desigur, puteţi  opta fie pentru produsele standard fie pentru a ne 
pune imaginaţia la încercare.

Dar Corporate Printing înseamnă mai mult decât atât. Veţi vedea că  în 
mod real înseamnă valoare si atenţie acordată clientului. În 
colaborarea cu noi puteţi fi siguri ca produsele sunt livrate la timp, 
calitatea este sigură, iar produsele vă sunt pe mâini bune.

Despre noi



Consultanţă– Vă vom furniza sfaturi profesioniste pentru definirea 
conceptului potrivit şi vom lucra împreună cu Dumneavoastră pentru 
transformarea acestuia într-un poiect de succes. Cu noi, puteţi fi siguri că 
primiţi cele mai bune îndrumări cu putinţă. Echipa noastră vă va fi alături 
pe durata întregului proces, de la design-ul poiectului, inclusiv până la 
implementarea sa. 

Design – ştiţi ce vreţi, însă nu îi puteţi da un contur? De aceea suntem noi 
aici. Folosind un amestec de creativitate şi cunoştinţe, presărat cu stil şi 
eleganţă, vom da formă oricărei idei.

Bineînţeles, lucrăm şi cu materiale preexistente şi cu cărţi de 
identitate corporate atât pentru a obţine o integrare care să se 
potrivească perfect nevoilor Dumneavoastră cât şi pentru a construi o 
structură cromatică şi de identitate reprezentativă.

Servicii



Serviciile noastre de DTP includ retuşări cromatice şi compoziţionale, pregătirea fişierelor 
pentru printare şi crearea de montaje, astfel încât Dumneavoastră să primiţi un 
produs finit compact şi bine structurat.

Tipărire – operăm cu tehnologie de ultimă oră, livrăndu-vă, astfel, tipărituri de o calitate 
impecabilă.

Finisaje – vă invităm să optaţi pentru finisajele noastre, pentru a da personalitate 
tipăriturilor Dumneavoastră.

În continuare puteţi găsi detalii suplimentare în paginile de Produse şi Finisaje.

Garantăm calitatea in toate serviciile noastre. Pentru gama completă de servicii, vă rugăm 
să ne contactaţi, folosind datele de pe ultima pagină a prezentării.

Servicii



• Cărţi de vizită

• Pliante

• Flyer-e

• Afişe

• Mape

• Plicuri

• Autocolante

• Coli cu antet

• Felicitări

• Invitaţii

• Formularistică

• Etichete

• Vederi

• Ecusoane

• Carduri de identitate

• Agende

• Broşuri

• Planner-e

• Cataloage

• Jurnale

• Newsletter-e

• Block notes

• Cărţi

• Calendare

Produse

•Prezentarea este cu titlu orientativ. Compania noastră produce o gamă mult mai variată de produse. De asemenea, dispunem 
de numeroase modalitati de personalizare. 
•Vă rugăm să ne contactaţi pentru o ofertă dedicată (datele de contact sunt pe ultima pagină).



• Tăiere

• Capsare

• Fălţuire

• Laminare

• Biguire

• Pliere

• Ştanţare

• Găurire

• Perforare

• Spiralare

• Legare

• Rotunjire colţuri

Finisaje

•Prezentarea este cu titlu orientativ. Compania noastră realizează o gamă mult mai variată de finisaje. De asemenea, dispunem 
de numeroase modalitati de personalizare. 
•Vă rugăm să ne contactaţi pentru o ofertă dedicată (datele de contact sunt pe ultima pagină).
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