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__________________________________________________________
Szanowni Państwo,
Istniejemy na rynku od 2004 roku świadcząc usługi IT. Od ponad czterech lat specjalizujemy się w
usługach druku proof’a cyfrowego dla wydawnictw i agencji reklamowych. Swój profesjonalizm
budujemy na rzetelnym podejściu do każdego zlecenia. Najczęściej wybierają nas Klienci, którzy cenią
jasne zasady współpracy, szybkość działania i profesjonalną obsługę.
Posiadany przez nas system pozwala na druk i symulację różnych technologii druku według standardu
Fogry.
Każdy wydruk posiada certyfikat, który jest niezwykle ważnym wyznacznikiem jakości zgodnie ze
standardem ISO 12647-2.
Wydruki wykonujemy przy użyciu maszyn Epson Stylus Pro 7900 lub Epson Stylus Pro 9900
zapewniających stałą jakość i szeroki gamut kolorystyczny.
Używamy papieru z certyfikatem FOGRA ORIS PearlPROOFTM Super White Semi-Matte, 240 gr/m2.
Domyślnie proof wykonujemy w standardzie ISO Coated v2 Eci (FOGRA39L) z symulacją kolorów
PANTONE Solid Coated.
Każdy Klient otrzymuje bezpłatnie osobne konto FTP.
Przykładowe ceny (małe nakłady do 100 wydruków miesięcznie)

FORMAT WYDRUKU
A4/B4
A3/B3
A2/B2
A1/B1
A0/B0

CENA NETTO
25 zł
50 zł
100 zł
200 zł
400 zł

Sprawdź nas ! Wyślij nam swoją pracę w formacie A4 a wydrukujemy ją dla Ciebie gratis (*)!
(Mile widziana praca z kolorami Pantone – Solid Coated)
(*) Warunki:
- promocja obowiązuje wyłącznie nowych klientów,
- wydruk w standardzie ISO Coated v2 Eci (FOGRA39L).

__________________________________________________________

Zyskaj z nami spokój i gwarancję niezawodności.
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__________________________________________________________
Szanowni Państwo,
idąc z postępem i obecnymi realiami rynkowymi przygotowaliśmy dla stałych Klientów system
rabatowy pozwalający w znaczącym stopniu obniżyć koszty produkcji.

Liczba wydruków
w miesiącu
do 100
101-150
151-200
201-

A4/B4

A3/B3

A2/B2

A1/B1

A0/B0

25,00 zł
20,00 zł
18,00 zł
15,00 zł

50,00 zł
40,00 zł
36,00 zł
30,00 zł

100,00 zł
80,00 zł
72,00 zł
60,00 zł

200,00 zł
160,00 zł
144,00 zł
120,00 zł

400,00 zł
320,00 zł
288,00 zł
240,00 zł

(*) Warunkiem przystąpienia i zachowania systemu rabatowego jest:
- stała pisemna umowa współpracy i poufności
- rozliczenia miesięczne z 14-to dniowym, nieprzekraczalnym terminem płatności
- dostarczanie prac wyłącznie poprzez dedykowane konto FTP
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Zyskaj z nami spokój i gwarancję niezawodności.

