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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 
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→  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?
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Rychlé a levné řešení
Originální a efektní dárek
Minimální náklad od 50 ks
 Cena při �00 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 �00 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 �00 ks
Cena již od �00 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
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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?
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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.
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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.

�0 LET EXISTENCE
800 REALIZOVANÝCH 

ZAKÁZEK 

DESIGN
OCENĚNÝ PRESTIŽNÍMI 

CENAMI

S LÁSKOu 
A RESPEKTEM K LIDEM 

I K PLANETĚ

SLušNÁ FIRMA 
JSME HRDÝMI ČLENy 

SPOLKu 



gumičky na tužky 
Hravý nápad, rychlé zhotovení a nízká cena dělají  
z naší gumičky oblíbenou a praktickou pozornost.  
Na viditelnou etiketu je možné umístit logo vaší firmy.



malá velká vychytávka

mÍStO prO 
VaŠe lOgO

OrigiNÁlNÍ
 a efeKtNÍ DÁreK

meZiNÁrODNÍ 
pateNt

100% lOKÁlNÍ 
prODUKt

ryCHlÉ a leVNÉ 
ZHOtOVeNÍ

Nápaditá maličkost najde 
využití každý den. Naše 
patentovaná vychytávka 
střeží psací potřeby na 
rychlý zápis do diáře i na 
podpis smlouvy, umí toho 
ale mnohem víc.

→   23 barev 
→   3 základní rozměry / na míru 
→   různé varianty počtu oček
→   cena při 100 ks od 58 Kč/ks 
→   min. náklad od 50 ks 
→   zhotovení do 2 týdnů
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K čemu vlastně slouží?

Praktický a hravý úchyt na tužky. Hodí se jako drobná 
pozornost pro klienty, suvenýr z akce i merchandising 
z konference.

K dostání je v několika standardních velikostech, 
rádi ale rozměry uzpůsobíme přímo na míru vašim 
potřebám.

A4 A5 A6
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Ať už organizujete mezinárodní konferenci, 
hledáte partnery pro svůj projekt nebo chcete 
potěšit své zaměstnance něčím originálním. 

Dárek, který se neztratí
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Na tento malý, ale o to důmyslnější vynález  
máme mezinárodní patent. Nabízíme originální  
řešení, které nikde jinde nenajdete.

Jedinečná drobná pozornost
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žlutá tyrkysováfialovátmavě červená šedá

růžováoranžová zelenásvětle modrá

tmavě žlutá temně modrávínová černátmavě modrá

svítivě oranžová tmavě zelenásvítivě růžová modrá

svítivě žlutá khakitmavě růžová azurováčervená

Barevné možnosti gumiček
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rychlé zakázky 
Potřebujete řešení, které nebude příliš nákladné,  
ale zato bude rychlé? Vyberte si z řady našich 
ověřených produktů. S grafikou si lámat hlavu nemusíte 
– v našem studiu ji zvládneme vyřešit za vás.



Náš produkt, vaše značka

Připravili jsme pro vás řadu 
jednoduchých a univerzálních 
produktů, které originálně 
odprezentují vaši značku. 
Třeba i na konferenci nebo 
workshopu.

→   9 ověřených produktů 
→   od nejmenších po velké 
→   3 technologie tisku na obálku
→   základní ceny od 60 Kč/ks 
→   minimální náklad od 20 ks 
→   zhotovení do 2 týdnů

pOtiSK OBÁlKy pODle 
VaŠiCH pŘeDStaV

VaŠe mOttO 
Na tUŽCe

VaŠe lOgO
Na etiKetě

BarVa gUmiČKy 
Na pŘÁNÍ

VýBěr OVěŘeNýCH 
prODUKtŮ

NaVrŽeNO a VyrOBeNO 
V ČeCHÁCH

eKOlOgiCKy ŠetrNÉ 
materiÁly

grafiCKý NÁVrH 
Na mÍrU
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Vyberte si to pravé pro vás

Rychle, levně a zároveň 
kvalitně, to jsou naše rychlá 
řešení – výběr osvědčených 
a praktických produktů, 
které si budou skvěle rozumět 
se značkou vaší firmy.

Díky vysoké kvalitě 
řemeslného i grafického 
zpracování je jejich 
používání každodenní 
radostí.

KlaSiKa a5amOK

Spiral a5

repOrter

Spiral a4

prOfeSSiO miDi

DOplŇKyfirme

Elegantní blok  
s ukrytou kapsou  

skvělý jako merch  i dárek

Kapesní zápisník  
pro každou příležitost

Všestranný blok  
ideální pro semináře  

či teambuildingy

univerzální sešit 
ideální pro workshopy, 
semináře i firemní akce

Prostorný blok  
pro široké publikum 

kurzu i přednášky

Precizně propracovaný 
sešit, populární dárek 

pro klienty

Stylové doplňky  
s logem či mottem 

 vaší společnosti

Příruční zápisník  
se skrytou spirálou pro 
zaměstnance i partnery
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amOK  →  jednoduchý sešit kapesního formátu

→   ideální na drobné poznámky

→   chytrá a dostupná drobnost,  
která udělá radost

→   univerzální dárek pro 
různorodé publikum

→   praktická sada sešitu,  
gumičky a tužky

VytVOŘili JSme prO 
fOrUm 2000 

KapeSNÍ fOrmÁt
9 × 14 cm  |  24 listů  |  papír 80 g/m²

možné varianty produktu

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 0,5 cm 
 černá / tečky 0,5 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 77 Kč / 128 Kč 
 od 100 ks 54 Kč / 101 Kč 
 od 300 ks 37 Kč / 78 Kč
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KlaSiKa a5  →  klasický sešit standardního formátu

→  působí lehce a neformálně

→   vhodný dárek pro účastníky 
seminářů, přednášek či workshopů

→   zakulacené rohy prodlužují životnost 
sešitu

→   s gumičkou a tužkou tvoří 
funkční set

A5 14,8 × 21 cm  |  32 listů  |  papír 80 g/m²

možné varianty produktu

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 1 cm 
 černá / tečky 1 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 84 Kč / 137 Kč 
 od 100 ks 60 Kč / 110 Kč 
 od 300 ks 42 Kč / 85 Kč

VytVOŘili JSme prO 
firmU SpeCialiZeD

UNiVerZÁlNÍ  
 teČKy
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prOfeSSiO miDi  →  sešit středního formátu s prošívaným hřbetem

→  skladný střední formát

→   detail prošívaného hřbetu  
je ukázkou precizně odvedené  
ruční práce  

→   příjemný a kvalitní papír v krémové 
barvě, vhodný i pro psaní perem

→   populární jako dárek pro klienty

13,5 × 18,5 cm  |  38 listů  |  papír 80 g/m²

barva obálky / lineatura

 hnědá / linky 0,60 cm 
 černá / tečky 0,75 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 107 Kč / 179 Kč 
 od 100 ks 99 Kč / 148 Kč 
 od 300 ks 76 Kč / 119 Kč

možné varianty produktu

VytVOŘili JSme prO 
firmU preDatOr CODe 

rUČNě Šitý  
HŘBet SeŠitU
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repOrter  →  příruční blok se skrytou spirálou

→   kapesní formát skvěle padnoucí 
do ruky

→   příjemný a kvalitní papír v krémové 
barvě vhodný i pro psaní perem

→   gumička stahující blok udrží tužku 
i propisku

VytVOŘili JSme  
prO firmU myDVa

KapeSNÍ 
fOrmÁt

8,5 × 14 cm  |  64 listů  |  papír 100 g/m²

barva obálky / lineatura

 černá / linky

 100% recyklovaný papír

 cena za kus 

 od 50 ks 203 Kč 
 od 100 ks 170 Kč 
 od 300 ks 137 Kč

možné varianty produktu
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firme  →  blok s kapsou a skrytou spirálou

→   osobitý blok s gumičkou a praktickou 
kapsou na drobnosti  

→   gumička v různých barvách drží blok 
sepnutý a lze za ni zasunout tužku

→   příjemný a kvalitní papír v krémové 
barvě vhodný i pro psaní perem

→   oblíbený u klientů pro jeho 
univerzalitu a reprezentativnost

VytVOŘili JSme  
prO firmU airBaNK

Se SKrytOU
VNitŘNÍ SpirÁlOU

12 × 18 cm  |  64 listů  |  papír 100 g/m²

barva obálky / lineatura

 černá / tečky 0,75 cm

 100% recyklovaný papír

 cena za kus 

 od 50 ks 270 Kč 
 od 100 ks 232 Kč 
 od 300 ks 191 Kč

možné varianty produktu
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Spiral a5  →  blok s tvrdými deskami a spirálou

→   charakteristický zápisník či skicák 
s pevnými deskami

→   jeho všestrannost a styl z něj dělá  
„malé černé” naší nabídky

→   ideální pro konference, přednášky  
či semináře

→   set s gumičkou a tužkou jej činí 
kompletním

VytVOŘili JSme prO 
firmU SireNa film

peVNÉ DeSKy
Se SpirÁlOU

A5 14,8 × 21 cm  |  65 listů  |  papír 80 g/m²

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 0,7 cm, čtverečky, linky, čistý 
 černá / tečky 0,7 cm, čtverečky, linky, čistý

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 135 Kč / 189 Kč 
 od 100 ks 108 Kč / 157 Kč 
 od 300 ks 83 Kč / 126 Kč

možné varianty produktu
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Spiral a4  →  blok s tvrdými deskami a spirálou

→   charakteristický zápisník či skicák 
s pevnými deskami

→   ideální pro konference, přednášky  
či semináře

→   set s gumičkou a tužkou jej činí 
kompletním

A4 21 × 29,7 cm  |  65 listů  |  papír 80 g/m²

barva obálky / lineatura

 hnědá / tečky 1 cm, čtverečky, linky, čistý 
 černá / tečky 1 cm, čtverečky, linky, čistý

 100% recyklovaný papír

 cena za kus bez gumičky / s gumičkou 

 od 50 ks 191 Kč / 247 Kč 
 od 100 ks 159 Kč / 211 Kč 
 od 300 ks 128 Kč / 172 Kč

možné varianty produktu

VytVOŘili JSme  
prO fa ČVUt

peVNÉ DeSKy
Se SpirÁlOU
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tUŽKy  →  krátké, dlouhé, s gumou i bez

Identitu vaší firmy odkomunikujeme 
i na obyčejné tužce. Dlouhé nebo 
krátké, s gumou či bez, minimalistické 
černé nebo ve firemních barvách... 
Skvěle doplní kterýkoliv blok, přidejte 
ale navíc i gumičku a hned máte 
originální psací sadu, která zaujme 
klienty i zaměstnance.

varianty provedení tužky

 krátká /dlouhá 
 dřevo černé / přírodní / barevné 
 lakované / máčené 
 lesklé / matné 
 s gumou / bez gumy

 cena za kus s potiskem 

 od 200 ks 16 Kč
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Jak přidat váš vlastní otisk
Vaši identitu můžeme produktům vtisknout hned několika technikami.  

Ať už se rozhodnete pro výrazný celoplošný potisk nebo drobné a nerušivé logo, 
návrh vždy vytváříme tak, aby produkt dobře reprezentoval vaši společnost,  

byl kvalitně graficky a řemeslně zpracovaný a zároveň byl krásnou věcí,  
kterou budou lidé rádi používat.

SÍtOtiSK
JeDNOU BarVOU

raŽBa pŘeS 
BareVNOU fOlii

SlepOraŽBa

Tisk přes síto umožňuje 
potisk téměř jakýmkoliv 

odstínem. Třeba ve vašich 
firemních barvách.

Lze nakombinovat 
i více barev pro malý 

a nenápadný i rozměrný 
a výrazný potisk.

Horká ražba přes folii 
umožňuje použití mnoha 

barev včetně lesklých 
metalických.

Vystouplá reliéfní 
ražba bez použití barev 

je decentní ozdobou 
příjemnou na dotek.

Vnořený plastický vzor 
zhotovený raznicí bez barvy 

je ideální pro nevtíravé 
přidání loga i rozsáhlý vzor.

SÍtOtiSK
VÍCe BarVami

SlepOtiSK
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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.
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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
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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 
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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
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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
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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
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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.
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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
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Slovenská národní galerie

pro obchod Slovenské národní 
galerie již několikátým rokem 
tvoříme diáře, které svými 
vzory vždy vycházejí z děl 
tamějších sbírek.
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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
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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
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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
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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
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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. 
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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
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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.
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Dohlédneme na tiskový proces
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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.
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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

