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ONLINEPRINT, a nyomdai szolgáltató – a rendezvény előtt, alatt és után
Fő profilunk a rendezvények során felmerülő nyomdai igények teljes körű kiszolgálása.
Célunk, hogy levegyük a nyomdai termékek kivitelezésének gondját
a rendezvényszervező cégek válláról.
Vállalunk minden nyomdai és nyomtatási kivitelezést, grafikai stúdiónkkal együttműködve, tervezési
igény felmerülése esetén.
Ajánlatkérés, rendelés vagy akár a kapcsolattartás online vagy igény szerint személyes találkozó
alkalmával is lehetséges.
Specialitásunk az egyedi igények alapján perszonalizált – egyedi, névre szóló, esetleg fotóval ellátott,
sorszámozott – nyomdai termékek kivitelezése.
Tapasztalataink szerint igény és szükség van nyomdai termékekre minden rendezvényen.
Mire lehet igény a rendezvény előtt?
Mindenre, amit profi kivitelben nyomtatva kell elkészíteni a rendezvényre:
Speciális igénye van – kreatív papír, egyedi kötészet, gyors határidő – grafikus munkáját is igénybe
venné? Ezek megoldására szakosodott cégünk szolgáltatásaival.
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meghívó
programfüzet
tájékoztató
műsorfüzet
szórólap
menükártya
étlap
ültető kártya
köszönő kártya
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parkoló kártya
belépő kártya
VIP kártya
jegyzetfüzet
jegyzettömb
dosszié
boríték
levélpapír
névjegykártya
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oklevél
címke
album
évkönyv
plakát
dekorációs anyagok
jegyzőkönyv
tréninganyag
hallgatói segédlet
vagy bármi más

Szüksége volt már a rendezvény alatt is nyomdai, nyomtatási szolgáltatásra? Kétségbeesve keresett
a helyszínen szabad, működő nyomtatót? Azt kellett mondania a résztvevőknek, hogy csak később
tudja elkészíteni?
Mi megoldjuk problémáját: géppel, személyzettel – Ön jelzi igényét, mi ajánljuk a megvalósítás
lehetőségét. Konferenciák, szimpóziumok és tréningek alkalmával vállaljuk a rendezvény alatt
szükségessé vált dokumentáció sürgős nyomtatását.
Ezekre kétféle megoldást kínálunk:
•
a kihelyezett nyomtatógépekkel, akár szakember biztosítása mellett,
•
háttérüzemünkben készítjük el és vállaljuk a helyszíni átadását még a rendezvény ideje alatt.
A rendezvény után szeretne készíteni nyomdai anyagot, emlékeztetőt, fotóalbumot, összefoglalót,
könyvet?
Egyedi igényeit figyelembe véve készítjük el a kívánt mennyiségű és minőségű kiadványt.
Korszerű gyártóbázisunkon tapasztalt munkatársaink szakmai tanácsadása mellett végezzük
el a nyomdai kivitelezést. A rendezvényekhez kapcsolódó információk könyv formájában való
megjelentetését és terjesztését is vállaljuk. Előny, hogy akár egy-két példány is megrendelhető.
Különleges ajánlatunk, hogy az ÍrsáMűvek weboldaláról kiválasztott vagy céges kiadványukat névre
szólóan, perszonalizálva, akár sorszámozott kiadásban, egyedi borítóval is elkészíthetjük, mely kiváló
céges ajándék lehet.
További információ a www.irasmuvek.hu–n.
Örömünkre szolgálna, ha Önökkel is együttműködhetnénk!
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