
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 



Jaké služby nabízíme?
Papírenské řešení není tak úplně to pravé?  
Rádi se s vámi podělíme i o dlouholeté zkušenosti 
z oblasti grafického designu a tiskařského řemesla. 
Naše studio se postará o grafické návrhy, fotografie 
či tisk, a usnadní vám tak prezentaci vaší firmy.



Služby grafického studia

10 LET 
ZKUŠENOSTÍ

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 
ZA DESIGN

800 ZREALIZOVANÝCH 
ZAKÁZEK

PROFESIONÁLNÍ 
FOTOSTUDIO

Nevíte si rady? Obraťte 
se na nás! Máme za sebou 
stovky zrealizovaných 
zakázek a deset let 
zkušeností s grafickým 
designem i knihařským 
řemeslem, o které se rádi 
podělíme.

→   poradíme a zkonzultujeme
→   vytvoříme grafický návrh 
→   dohlédneme na tisk 
→   vytvoříme ilustrace 
→   vyfotografujeme



Potřebujete navrhnout firemní merch, interní tiskoviny 
nebo třeba dárky pro klienty, ale nevíte, kde začít? 
Rádi s vámi váš projekt zkonzultujeme a navrhneme 
nejsmysluplnější cesty, kterými se vydat. S radostí se 
také podělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oblasti 
polygrafie a pomůžeme vám zorientovat se ve 
výrobních procesech i nabídce materiálů. 

Poradíme a zkonzultujeme



Neuron – nadační fond na podporu vědy | Vratislavský palác, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 | info@nfneuron.cz 

Kateřina Novotná

předsedkyně správní rady

katerina.novotna@nfneuron.cz

+420 123 456 789 | www.nfneuron.cz

Postaráme se o kvalitní grafické řešení veškerých 
firemních materiálů – od vizitky až po katalog. 
S přehledem si poradíme s pozvánkou, PF, výroční zprávou 
či smysluplným balením dárků. Zda s námi budete chtít 
materiály i vytisknout, to už záleží jenom na vás. 

ODVAHA MĚNIT BUDOUCNOST

Vytvoříme grafický návrh



Navrhneme ilustrace i piktogramy

Chybí vám do vašeho projektu už jen ilustrace nebo 
piktogramy, které by ho pro vaše klienty udělaly 
přátelštějším a srozumitelnějším? Rádi pro vás 
vytvoříme originální ilustrace přesně podle 
vašich potřeb i stylu.



Dohlédneme na tiskový proces

Máte vlastní grafický návrh, ale nevíte, jak ho správně 
připravit do tisku? Nebo si nejste zcela jisti, jakou 
zvolit technologii? Za deset let existence jsme načerpali 
velkou dávku zkušeností z oblasti tisku a polygrafie, 
pomůžeme vám tedy celý tiskový proces připravit  
a ohlídat tak, aby výsledek dokonale odpovídal 
vašim představám. 



Vyfotíme za vás

Máte vše hotovo a zbývá už jen o produktu dát vědět 
světu? To půjde mnohem lépe s krásnými fotografiemi! 
U nás máme k dispozici nejen profesionální fotostudio 
s veškerým potřebným vybavením, ale i zkušené 
fotografy a stylisty, kteří se postarají o to, abychom  
váš produkt ukázali v nejlepším světle.



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

studio@papelote.cz
+420 774 644 434

papelote.cz
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http://www.papelote.cz

