
Od nápadu až na stůl.

PAPELOTE → PRO FIRMY



Papír vnáší do pracovních  
dnů nový úhel pohledu,  
vyšší efektivitu a prostor  
pro kreativní myšlení. 
Zkuste notebook doplnit 
blokem a uvidíte sami!

Příběh vaší firmy dokážeme 
odvyprávět na obyčejné 
tužce i větších věcech  
šitých přímo na míru.  
Vedle papírenských produktů 
poskytuje naše grafické studio 
také širokou škálu služeb. 

Odvyprávějte příběh vaší firmy. Beze slov.

ŠIROKÁ NABÍDKA 
ŘEŠENÍ NA MÍRU VAŠIM 

POTŘEBÁM

100% ČESKÉ
NAVRŽENO A VYROBENO 

V ČECHÁCH

POUŽÍVÁME 
EKOLOGICKY ŠETRNÉ 

MATERIÁLY

KOMPLETNÍ SERVIS
OD NÁPADU AŽ  

NA VÁŠ STŮL 



→  dárky pro klienty a partnery

→  podpora vaší značky

→  firemní akce a teambuildingy

→  konference a přednášky

→  rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

→  produkt jako benefit

→  merchandising 

→  významné události

→  PR aktivity

Pro jakou příležitost se naše produkty hodí?



Rychlé a levné řešení
Originální a efektní dárek
Minimální náklad od 50 ks
 Cena při 100 ks od 58 Kč/ks
Standardní zhotovení do 
2 týdnů od objednání

Naše nejoblíbenější produkty
upravené přímo na míru
Minimální náklad od 20 ks
Cena při 100 ks již od 60 Kč/ks
Standardní zhotovení do 
2 týdnů od objednání

Od malých dárků až po kolekci
Jedinečné řešení přímo pro vás
Minimální náklad od 100 ks
Cena již od 100 Kč/ks
Zhotovení do 4 týdnů 
od odsouhlasení návrhu

Z čeho můžete vybírat?

GUMIČKY NA TUŽKY RYCHLÉ ZAKÁZKY ŘEŠENÍ NA MÍRU



Jaké služby v našem studiu poskytujeme?

Nevíte si rady s tím, jak prezentovat svoji firmu, potřebujete pomoci s vlastním 
projektem nebo si nevíte tak úplně rady s grafikou? V našem studiu máme nejen 

dlouholeté zkušenosti s grafickými návrhy, ale i hluboké znalosti výrobních procesů 
i materiálů, o které se rádi podělíme, aby váš projekt dospěl ke zdárnému konci.

PORADÍME  
A ZKONZULTUJEME

VYFOTÍME 
A UPRAVÍME

NAVRHNEME 
IKONY A ILUSTRACE

Rádi se podělíme o své bohaté 
zkušenosti s grafikou i materiály 

a pomůžeme s tvorbou vašich 
firemních tiskovin či merche.

Nabízíme grafické zpracování 
veškerých firemních  

materiálů – od vizitky až po 
katalog, včetně tisku či bez.

Proč byste svůj produkt fotili 
podomácku, když máme 

k dispozici zkušené fotografy, 
stylisty i profi ateliér?

Máte vlastní grafický návrh, ale 
nevíte, jak ho správně připravit 

do tisku? Pomůžeme vám 
zrealizovat vaše vlastní projekty.

Originální ilustrace  
i piktogramy dle vašich potřeb  

i stylu vaše materiály oživí  
a zpřehlední. 

VYTVOŘÍME 
GRAFICKÝ NÁVRH

DOHLÉDNEME  
NA TISK



Airbank | A. T. Kearney | Aspen Institute | Avast | Brandbakers | Buřinka | Cesta domů  

Česká centra | Česká filharmonie | Český lev | Člověk v tísni | Dejvické divadlo | Deloitte 

 DPD | Forbes | Forum 2000 | Google | IBM | iStyle | KPMG | Lindt | LMC | Mandarin Oriental  

Hotel | Mumok Vídeň | Museum Kampa | Philips | Renault | Sodexo | Specialized | TON

S kým jsme spolupracovali?



Udržitelnost je základem všeho, co děláme.

Jsme lokální česká značka. Všechny své produkty 
navrhujeme i vyrábíme v České republice z ekologicky 
šetrných materiálů. Snažíme se, aby nic nepřišlo 
nazmar, materiál tedy využíváme do posledního kousku. 
Nejšetrnější papír je ten, kterým se šetří! Vážíme  
si řemesla a máme respekt k lidem i k planetě,  
proto jsme také součástí sdružení Slušná firma.



Jsme papelote.
Jako stylové papírnictví a kreativní grafické studio už více než dekádu věříme,  
že kreativita začíná na papíře. A že nepopsaný blok je jen první krok na cestě  

za lepším světem. Kreativním, inspirativním a zodpovědným.

10 LET EXISTENCE
800 REALIZOVANÝCH 

ZAKÁZEK 

DESIGN
OCENĚNÝ PRESTIŽNÍMI 

CENAMI

S LÁSKOU 
A RESPEKTEM K LIDEM 

I K PLANETĚ

SLUŠNÁ FIRMA 
JSME HRDÝMI ČLENY 

SPOLKU 



Řešení na míru
Malá firma nebo korporace, jedinečné řešení 
může mít každý – stačí jen čas a chuť. Realizace  
na míru přináší možnost vytvoření vlastního,  
zcela originálního výrobku, který nemá nikdo jiný.  
Ať už se jedná o osobité PF nebo celou řadu produktů. 



Vydejte se vlastní cestou

Vyvineme vám vlastní řešení 
přímo na míru tak, aby 
odvyprávělo příběh vaší 
firmy za vás. Navrhneme 
a vyrobíme pro vás vše 
od originálního PF nebo 
pozvánky přes sešity, bloky, 
diáře i smysluplná balení až  
po ucelené sady produktů. 

Unikátní a nápadité řešení 
tak nezapomenutelným 
způsobem odkomunikuje 
třeba výročí společnosti nebo 
nový vizuální styl a pomůže 
vaší firmě vyniknout.

VYSOKÁ KVALITA ŘEMESLNÉHO  
I GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ

JEDINEČNÉ A ORIGINÁLNÍ 
ŘEŠENÍ PRO VÁS NA MÍRU

KOMPLETNÍ SERVIS OD 
NÁPADU AŽ NA VÁŠ STŮL

EKOLOGICKY ŠETRNÉ 
MATERIÁLY



Jak může řešení na míru vypadat?

Příběh vaší společnosti 
odvyprávíme na celé kolekci 
produktů. Od tužek přes bloky 
a diáře i smysluplná balení až po 
celé sady pracovních nezbytností.

Barvám, logu i mottu vaší firmy to 
bude slušet na zápisnících všech 
stylů i formátů – od jednoduchého 
sešitu na konferenci až po 
exkluzivní zápisník pro klienty. 

Rádi vám navrhneme a zhotovíme 
PF nebo pozvánku na slavnostní 
galavečer, zvládneme ale i vtipné 
drobné pozornosti, podle kterých 
si vás klient snadno zapamatuje.

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍZLATÁ STŘEDNÍ CESTAMALÉ VELKÉ ŘEŠENÍ



Co u nás zažijete?

Potřeby i příběh své firmy nejlépe znáte vy sami. 
Přijďte nám o nich popovídat nad šálkem kávy. My vám 
pro inspiraci rádi představíme, co umíme, předvedeme 
zakázky, které jsme zrealizovali, a představíme různé 
možnosti řešení i pestrou škálu kvalitních materiálů.
 
Společný dialog, vzájemná důvěra a váš příběh  
ve spojení s naším tvůrčím duchem je ideálním  
základem pro hotovou inspirační bouři. Z té nakonec 
vyjdete se skvělým a kvalitním produktem, který  
vaše poselství komunikuje za vás. Mnohdy i beze slov.  
Přijďte a zažijte kouzlo papíru na vlastní kůži!

AIRBANK – blok pro zaměstnance | ARCHEOPARK PAVLOV – propagační předměty | BCG – set komplimentek | BUŘINKA – dárkový set 
| CESTA DOMŮ – diář na podporu činnosti nadace | ČESKÁ CENTRA – dárky pro partnery | ČESKÝ LEV – sešit k novému ročníku cen | 

ČLOVĚK V TÍSNI – set do projektu skutečný dárek | UVEA – set pro klienty kliniky | NADACE VIA – dárkové balení pro aukční večer | LMC 
– zápisník pro účastníky konference | MUMOK – tužky na míru | NÁRODNÍ DIVADLO – upomínkový sešit k uvedení premiéry | GALERIE 

RUDOLFINUM – propagační předměty pro galerijní obchod | ENGLISH COLLEGE – studentský plánovač | MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ – 
desky pro mezinárodní protokol | MANDARIN ORIENTAL – dárek pro návštěvníky hotelu | TOMEK – dárkový set k výročí firmy 



Pro dobročinnou aukci 
Nadace Via jsme vytvořili 
smysluplné balení přivítacího 
setu, ve kterém každého 
návštěvníka slavnostního 
večera uvítal výtisk výroční 
zprávy a nadačního časopisu. 
Na balení navazoval i dar 
do dobročinné aukce – tisící 
poskládaný origami jeřáb, 
který dle legend přináší štěstí. 

Nadace VIA



Páté výročí svého působení 
v České republice oslavil 
magazín Forbes slavnostní 
večeří. Na té na každého 
návštěvníka čekala elegantní 
obálka, která hostům nejen 
pomohla najít jejich místo 
u stolu, ale také v ní našli 
poděkování za svoji snahu 
dělat spolu s časopisem 
Forbes Česko lepším… 

Forbes



Pro iStyle, největšího prodejce 
produktů Apple v ČR, jsme 
vytvořili originální doplňkový 
sortiment - bloky na míru, 
inspirované jednoduchou 
elegancí výrobků Apple. 
Přiložená tužka potom nese 
citát zakladatele Steva Jobse: 
„The only way to do great 
work is to love what you do.“

iStyle



Museum Kampa

Merch pro Museum Kampa 
jsme navrhli tak, aby co 
nejlépe odrazil duch místa. 
V muzejním obchodě se tak 
skvěle vyjímají zápisníky 
s motivy Sovových mlýnů, kde 
instituce sídlí, hravě doplněné 
logem muzea. Barevnost 
potom vychází z jednoho 
z obrazů v umělecké sbírce.



Pro technologickou společnost 
Trask jsme vytvořili ucelenou 
sadu produktů, které najdou 
využití nejen v každodenním 
chodu firmy, ale i jako 
reprezentativní dárky pro 
klienty.

Trask



Slovenská národní galerie

Pro obchod Slovenské národní 
galerie již několikátým rokem 
tvoříme diáře, které svými 
vzory vždy vycházejí z děl 
tamějších sbírek.



Zápisníky pro slovenskou prezidentskou 
kancelář vznikly jako reprezentativní dárek pro 
delegáty. Kromě elegantního světle modrého 
prošití hřbetu je zdobí také motiv sídla 
prezidenta Slovenské republiky, diář potom 
motiv sídla rozvádí na prvních listech nákresem 
náměstí s prezidentským palácem.

Slovenská prezidentská kancelář



Pro zaměstnance 
Českomoravské stavební 
spořitelny jsme vytvořili 
pracovní set, který si svou  
barevností a tvarem pohrává 
s motivem klasické cihly, 
přítomným i v logu společnosti. 

Českomoravská stavební spořitelna



Pro předávání cen Nadačního 
fondu Neuron, zasazujícího se 
o podporu vědy u nás, jsme  
již několik let po sobě vytvořili 
ročenku, která předávání 
provází a ilustrovanými 
portréty představuje 
jednotlivé oceněné. Každý 
ročník má jinou barvu 
hřbetu, a tak pravidelným 
návštěvníkům v knihovně po 
letech vytvoří celé barevné 
spektrum.

Neuron



Zaujala vás naše řešení? 
Řekněte nám, jaká potřebujete vy!

studio@papelote.cz
+420 774 644 434

papelote.cz

mailto:studio%40papelote.cz?subject=
http://www.papelote.cz

