4 szín color borító - a színes, egyedi megoldás

Az emblémát egy megfelelő hőmérsékletre felmelegített
véset segítségével nyomjuk a felületre, melynek hatására
az embléma az anyagba benyomódik, illetve plasztikusan
elszíneződik (elsősorban a hőre színeződő anyagok
esetében).

A céges grafikát, fotót a naptár borítóján helyezzük el,
majd igény szerint matt vagy fényes fóliával díszítjük.
Matt fólia és UV formalakk kombinációjával a lényeges
elemeket kiemelheti, kihangsúlyozhatja.

Vakdombor nyomás - Filofaxra is

Céges oldalak - a sokatmondó megoldás

A Filofax, Notebook, és Clipbook termékek többsége is
látványosan emblémázható vakdombor nyomással.

Számos esetben nem elég a naptárak borítóján elhelyezett embléma, mivel szeretnénk bővebben bemutatni vállalkozásunkat. Erre nyújtanak megoldást a céges oldalak.
A kívánt grafikát, szöveget nyomdai eljárással helyezzük el
a könyv jellegű naptárakba. Kérje ajánlatunkat és meglátja, nem fog csalódni. Tegye egyedivé határidő- és tárgyalási naplóját és meséljen cégéről korlátok nélkül!

Présfólia nyomás - az elegáns, színes megoldás

Céges oldalak - Filofaxba is

Az emblémát egy megfelelő hőmérsékletre felmelegített
véset, valamint egy színes fólia segítségével nyomjuk
a felületre, melynek hatására az embléma az anyagba
benyomódik, illetve a fólia színével egyezően
elszíneződik. Számos szín közül választhat.

A Filofax, Notebook, és Clipbook termékek egyediesítésére a legjobb megoldás a céges oldalak elhelyezése.

Szitanyomás - a színes megoldás

Névnyomás - a személyre szabott megoldás

A kívánt felületet az Ön grafikája alapján, vékony
festékréteggel látjuk el. Kiválóan alkalmas logók,
vállalati adatok megjelenítésére a rendelkezésre álló
reklámfelületen. Előnye a színek valósághű visszaadása.
Több száz színből választhat.

A naptár az egyik legszemélyesebb ajándék, mely reklámértéke mellett hasznos is felhasználója számára. Ezt
tovább fokozhatjuk a megajándékozott személy nevének
elhelyezésével a naptár borítóján. Több, mint 1500 fajta
betűtípusból választhat.
Naptárainkra vakdombor nyomással monogramot is
elhelyezhet.

4 szín color feliratozás - a színesebb megoldás

Névnyomás - Filofax

Amennyiben színes képet, négy szín color grafikát kíván
elhelyezni a naptáron, az öntapadó papír a megfelelő
választás. A matricát nyomdai eljárással nyomjuk és a
kívánt felületre helyezzük.
Csak az Ön képzelete szab határt!

Filofax, Clipbook és Notebook termékek megszemélyesítésére a belső oldalra történő névnyomás a legszebb és
legegyedibb megoldás.

Transzfer technológia - a színes, tartós megoldás

Egyedi előzék - a nyitó és záró megoldás

A színek valósághű visszaadása megoldható a transzfer eljárás
segítségével - akár struktúrált felületeken is.

A könyv jellegű naptárak borítójának belső oldalát a kívánt
grafikával megnyomjuk. Így a naptár kinyitásakor rögtön
az Ön logójával vagy reklámjával találkozik a felhasználó.
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Vakdombor nyomás - az elegáns megoldás
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