Grupa TOMGRAF - Rozwiązania dla komunikacji wizualnej
Istniejemy na rynku reklamy od ponad 25 lat.
Swoją dotychczasową pozycję osiągnęliśmy dzięki świadczeniu najwyższej
jakości usług oraz restrykcyjnym przestrzeganiu terminów realizacji.
W opinii naszych Klientów jesteśmy rzetelnym i profesjonalnym partnerem,
na którym zawsze można polegać.
Proces
Współpracę rozpoczynamy od uzgodnienia z Klientem jego koncepcji
a następnie przystępujemy do projektowania /również w 3D/.
Kolejnym etapem jest produkcja w jednym z naszych kilku zakładów.
W zależności od potrzeb Klienta wykonane przez nas reklamy montujemy
na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej. Dysponujemy kilkoma
własnymi ekipami montażowymi.

O nas

Wiedza
Ponad 25 lat doświadczenia w branży reklamowej, tysiące zrealizowanych
projektów, setki szkoleń – wszystko to powoduje, że jesteśmy w stanie
sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu pomysłowi i projektowi Klienta.
Koncepcja
Bezpośredni kontakt z Klientem /w którym zawsze widzimy Partnera/
daje nam szansę na poznanie jego potrzeb, oczekiwań i zminimalizowanie
ewentualnych błędów na etapie projektowania.
Projektowanie
Wykwalifikowani i doświadczeni projektanci przygotowują nasze
propozycje w postaci projektów 2D oraz fotorealistycznych wizualizacji 3D.
Produkcja
Trzy zakłady produkcyjne, dopracowane technologie, kilkudziesięciu
doświadczonych pracowników, kreatywni projektanci i dynamiczni
handlowcy. To wszystko plus pozytywna energia panująca w naszej firmie
powoduje, że tworzymy produkty na najwyższym poziomie, oryginalne
i charakteryzujące się kunsztem wykonania.
Montaż
Dysponujemy kilkoma własnymi ekipami doświadczonych montażystów,
którzy realizują instalacje na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej.

Jesteśmy zawsze
na czas, na miejscu, na pewno.

zaufali nam

materiały POS

POSM – materiały wspierające sprzedaż
Jedną z naszych specjalności jest projektowanie i produkcja materiałów POS.
Staramy się tworzyć oryginalne rozwiązania służące komunikacji między
produktem a potencjalnym Klientem a także budowaniu i wspieraniu
wizerunku marki.
Kreatywni projektanci we współpracy z pracownikami produkcji tworzą
rozwiązania dedykowane różnym branżom i produktom.
Jesteśmy znani z wysokiego poziomu usług i bezkonkurencyjnego serwisu
obejmującego m.in. instalacje wykonanych przez nas materiałów POS.
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konstrukcje targowe i meble ekspozycyjne

Jednym z wiodących działów w naszej firmie
jest produkcja konstrukcji targowych i mebli
ekspozycyjnych.
Posiadamy własny zakład, w którym kilkunastu
wykwalifikowanych pracowników produkuje
różnorodne meble ekspozycyjne. Wzbogacamy je
w odpowiednie elementy reklamowe t.j. multimedia,
podświetlane litery, kasetony, okleiny, grafiki oraz
inne reklamowe formy przestrzenne. Produkowane
przez nas meble mają zastosowanie zarówno jako
elementy zabudowy targowej jak i w obiektach
użyteczności publicznej: sklepach, punktach
usługowych, aptekach, klubach, hotelach
i wielu innych.
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kompleksowe aranżacje i branding

Nasza firma zajmuje się realizowaniem zarówno
wewnętrznej jak i zewnętrznej strony wizualnej
takich obiektów jak sklepy, apteki, punkty
usługowe, placówki bankowe, pocztowe,
przychodnie, kluby, kawiarnie, restauracje
i wiele innych.
Sami wykonujemy i montujemy wszystkie elementy
niezbędne do funkcjonowania obiektów od mebli
począwszy a na reklamach kończąc. Zrealizowaliśmy
już wiele takich projektów, mamy w tym zakresie
ogromne doświadczenie. Oferując pełen zakres
usług w zakresie aranżacji i brandingu jesteśmy
w stanie zaproponować konkurencyjne ceny oraz
krótkie terminy realizacji.

kompleksowe aranżacje i branding

ekspozytory, prezentery
W naszym zakładzie produkujmy
różnorodne ekspozytory i prezentery
produktowe.
Wykonujemy je z metalu, tworzyw, drewna,
kartonu i innych materiałów. Podczas
projektowania uwzględniamy potrzeby
i wymagania poszczególnych rynków jak
i oczekiwania kampanii reklamowych
o globalnym zasięgu. Zawsze po procesie
projektowania i stworzeniu wizualizacji 3D,
po wstępnej akceptacji Klienta, w naszej
wzorcowni powstaje model prezentera w skali
1:1. Właściwy prototyp /po końcowej już
akceptacji ze strony Klienta/ trafia do właściwej
produkcji. Zwieńczeniem jest dostawa i montaż,
które możemy wykonać we własnym zakresie
korzystając z własnych ekip transportowomontażowych.

produkcja na potrzeby eventów
Dla wielu naszych Klientów przygotowujemy
i obsługujemy eventy i imprezy targowo-wystawowe.
Budujemy stoiska oraz wyposażamy je we wszelkiego
rodzaju elementy reklamowo ekspozycyjne.
Rozstawiamy i demontujemy stoiska w miejscach
poszczególnych imprez. Dysponujemy również
magazynem w którym możemy przechowywać
poszczególne elementy zabudowy. Nasi projektanci
przygotowują wizualizacje 3D stoisk z dbałością
o najdrobniejsze szczegóły tak, aby zamawiający mógł
jeszcze przed uruchomieniem przez nas produkcji
zgłosić swoje uwagi i sugestie. Nie ma dla nas
pomysłów, których nie podjęlibyśmy się zrealizować .
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identyfikacja budynków
Od wielu lat zajmujemy się wyposażaniem budynków
i obiektów w elementy identyfikacji wizualnej.
Wielkogabarytowe, podświetlane napisy i logotypy, totemy
i pylony, plansze i tablice reklamowo-informacyjne, naklejki
OWV na szklanych witrynach, grafiki na ścianach wewnętrznych
i podłogach, kasetony, otoki i fryzy reklamowe.
Wszystko to wykonujemy i sami montujemy na terenie całej
Polski. We współpracy z architektami projektującymi
budynki i obiekty przygotowujemy systemy
identyfikacyjno-komunikacyjne.
Cały zakres prac skupiamy
we własnych rękach,
od projektu poprzez
wykonanie na montażu
kończąc.

identyfikacja budynków

oklejanie samochodów

O oklejaniu samochodów wiemy wszystko.
Tego rodzaju reklamą zajmujemy się od początku
naszej działalności. Posiadamy pracowników
przeszkolonych w tym zakresie przez najlepszych
dostawców specjalnych folii, dedykowanych do tego
typu zastosowań. Zrealizowaliśmy wiele interesujących
projektów. Wiemy jak ważna jest dla naszych Klientów
mobilna reklama. Wykonujemy również plandeki
z reklamowymi grafikami na samochody dostawcze.
Wykonujemy je z najtrwalszych, dostępnych na rynku
materiałów. Nasze nadruki na plandekach
charakteryzują się doskonałym nasyceniem kolorów
i najwyższą trwałością na promieniowanie UV.

flagi

Jesteśmy uznanym w kraju i zagranicą producentem flag i innych
druków reklamowych, zlokalizowanym w samym centrum Polski,
korzystającym z ponad stuletniej tradycji łódzkiego przemysłu
włókienniczego. Tę tradycję wzbogacamy o najnowsze technologie
dedykowane dziedzinie jaką jest druk wielkoformatowy do zastosowań
reklamowych.
Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji flag oraz innych
reklam drukowanych na materiałach poliestrowych /dzianinach
i tkaninach/. Miliony metrów wydrukowane przez nas w tym czasie
pozwalają upewnić wszystkich naszych Klientów o naszej wiedzy
i doświadczeniu w tym zakresie.
Naszym Klientom zapewniamy całościową i fachową obsługę na każdym
etapie współpracy. Służymy pomocą i doradztwem w zakresie
projektowania, doboru materiału oraz techniki druku.
Jesteśmy zespołem kilkudziesięciu osób pracujących w kilku działach
naszej firmy: Dziale Produkcji, Studiu Graficznym, Dziale Marketingu,
Biurze Handlowym, Administracji i Dziale Logistyki. Doskonale znamy
się na oferowanych przez nas produktach, znamy specyfikę branży
reklamowej i wiemy jak spełnić oczekiwania najbardziej wymagających
Klientów. Za cel numer jeden stawiamy sobie oferowanie produktów
o najwyższej jakości i trwałości. Wielu Klientów potwierdza, że ten
niełatwy cel udaje nam się osiągnąć.
Wśród naszych Klientów są firmy i korporacje z prawie każdej branży:
organizacje i instytucje państwowe, wojsko oraz wiele Agencji
reklamowych dla których jesteśmy producentem i podwykonawcą.
Jesteśmy dla nich wszystkich profesjonalistami w swojej branży.
Staramy się aby jakość naszych produktów i usług oraz ich ceny były
bezkonkurencyjne.

flagi reklamowe

flagi narodowe, flagi województw,
miast, gmin i bandery wojskowe

Flagi reklamowe zaliczane są do
kanonu reklam zewnętrznych.
Każda firma chcąc podkreślić
swój prestiż, pozycję
i przywiązanie do tradycji
oraz chcąc wyróżnić się
w gąszczu innych form
reklamowych powinna
stosować właśnie ten, dynamiczny
i niebanalny nośnik reklamy.
Nasza firma od kilkudziesięciu lat
produkuje flagi reklamowe.
Drukujemy je klasyczną techniką
sitodruku wielkoformatowego
(filmdruku) oraz cyfrowo, drukarkami
tekstylnymi Mimaki do szerokości
320 cm. Sitodrukiem drukujemy
zarówno pełną paletę kolorów
w skali Pantone, RAL lub HKS oraz
rastry CMYK. Dzięki temu jesteśmy
w stanie wydrukować na flagach
każdy rodzaj grafiki od prostego
napisu czy logotypu po najbardziej
wysublimowane, wielobarwne
grafiki czy przejścia tonalne.

Flagi Polski i innych państw są jednym
z wiodących, flagowych produktów
oferowanych przez naszą firmę
od wielu lat.
Drukujemy je zarówno techniką sitodruku jak
i druku cyfrowego na flagowych dzianinach
i tkaninach poliestrowych.
Tak jak w przypadku flag reklamowych po
druku poddawane są one przemysłowym
procesom wykańczalniczym mającym
zagwarantować doskonałe nasycenie
kolorystyczne, 100 % przejście barwnika na
lewą stronę materiału oraz najwyższą
odporność na światło i promieniowanie UV.
W naszej szwalni jesteśmy w stanie wykonać
każdy rodzaj obszycia produkowanych przez
nas flag narodowych w oparciu
o najnowocześniejsze japońskie maszyny
szwalnicze i bardzo doświadczony
zespół szyjący.

proporce, miniflagi, autoflagi,

maszty, maszciki, drzewce

windery / beachflagi / wingflagi

Windery, beachflagi,
wingflagi, flagi
eventowe, flagi
plażowe, flagi typu
żagiel. Ten oryginalny
i bardzo efektowny
nośnik reklamy
zdobywa sobie coraz
większe uznanie
wśród firm z niemal
każdej branży.

Produkujemy bardzo wysokiej jakości autoflagi
.
do mocowania na specjalnych plastikowych
maszcikach z uchwytami na boczne szyby samochodu.
W naszej ofercie posiadamy autoflagi w barwach
biało-czerwonych oraz z dowolną grafiką reklamową.
Jesteśmy producentem proporczyków i miniflag
(flagietek).
Produkujemy proporczyki z atłasowego acetatu
w dowolnym formacie i kształcie.
Miniflagi wykonujemy z dzianiny lub tkaniny
poliestrowej, matowej lub z atłasowym połyskiem.
Posiadamy pełen asortyment stojaczków do
proporczyków i miniflag.

Można go zauważyć na
imprezach
plenerowych:
zawodach sportowych,
eventach na stacjach
paliw czy przed
serwisami i komisami
samochodowymi
oraz wewnątrz
pomieszczeń
np. podczas targów
czy prezentacji
w galeriach
handlowych.
Jego zastosowanie
ogranicza wyłącznie
inwencja
i pomysłowość
naszych Klientów.

flagi dla kibiców

flagi golfowe
Produkowane przez nas flagi golfowe trafiają na pola
golfowe w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i Niemczech.
Wykonujemy pełną gamę nadruków na flagach od cyfr po
logo danego pola lub np. sponsorów lub patronów
turnieju . Flagi golfowe produkujemy z dedykowanych,
mocnych dzianin i tkanin flagowych we wskazanym
w specyfikacji formacie i sposobie przeszycia
z plastikową tubą na maszt lub metalowymi oczkami.

- Flagi klubów sportowych
- Flagi organizacji sportowych
- Transparenty na imprezy sportowe
- Flagi meczowe
- Flagi eventowe
- Flagi dla kibiców wg indywidualnego zamówienia
z dowolną grafiką
Wszystkie te produkty drukujemy na flagowych dzianinach
i tkaninach poliestrowych. Służymy profesjonalnym
doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego materiału
i sposobu obszycia. Nasi graficy przygotują efektowny
projekt flagi lub transparentu. Wielkość flagi nie stanowi
dla naszej szwalni żadnego ograniczenia.

banery / transparenty tekstylne

aluminiowe ramy tekstylne
Reklamowe banery tekstylne
są doskonałą alternatywą dla banerów
drukowanych na PCV.
Ich przewaga nad tradycyjnymi banerami
z PCV polega na tym, że są one wykonywane
z materiałów biodegradowalnych.
Produkujemy je z wszelkiego rodzaju dzianin
i tkanin, standardowych jak i szlachetnych
o oryginalnej fakturze i strukturze
/do zastosowań wewnętrznych/.
Technologia produkcji banerów tekstylnych
jest identyczna jak w przypadku flag.
Oprócz dzianin i tkanin poliestrowych
o różnych gramaturach drukujemy również
transparenty na materiale non woven specjalnej ekologicznej włókninie, która
zdobywa coraz większe uznanie na rynku
reklamy. Charakteryzuje się ona niską wagą,
dobrym odwzorowaniem kolorów oraz
ekologicznością przez co jest idealnym
materiałem do zastosowań
krótkoterminowych.

Do naszej oferty wprowadzamy aluminiowe ramy
z naciągniętą na nie specjalną tkaniną zadrukowaną
dowolną grafiką.
Ta nowoczesna forma reklamy zdobywa sobie coraz
szerszy krąg zwolenników. Charakteryzuje się prostotą
i elegancją a w przypadku tylnego podświetlenia ramy
nadaje grafice i wnętrzu w którym jest eksponowana
wyjątkowy klimat i charakter. Ramy tekstylne
wykonujemy w dowolnym formacie z najwyższej jakości
nadrukiem na dedykowanych do tego typu zastosowań
materiałach. Ogromnym atutem tego rodzaju nośnika
reklamy jest także prosty sposób wymiany grafiki
polegający na wypięciu z aluminiowego profilu ramy
przyszytej do tkaniny silikonowej taśmy - kederu.

projekty i wizualizacje

Zawsze przywiązywaliśmy ogromną uwagę do
profesjonalnego i perfekcyjnego wykonania
projektów i wizualizacji.
Cały czas pracujemy w oparciu o tę zasadę.
Wiemy jak wiele od tego zależy.
Nasi kreatywni projektanci z wieloletnim
doświadczeniem w branży reklamowej oraz
odpowiednim wykształceniem przygotują
wizualizacje 3D na miarę oczekiwań każdego Klienta.
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Dysponujemy kompletną infrastrukturą produkcyjną
Kreujemy, produkujemy, transportujemy i montujemy reklamy.
Pracujemy dla Klientów korporacyjnych jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.
Naszym atutem jest zdolność obsługiwania dużych kontraktów przetargowych w oparciu o produkcję własną.
Długoletnie doświadczenie i stała realizacja dużych zamówień pozwalają nam
na zachowanie wysokiej konkurencyjności cenowej.

projekty
i wizualizacje

Grupa TOMGRAF
www.tomgraf.pl
www.tomgraf.eu
www.flagireklamowe.com.pl
www.flaginarodowe.com.pl
www.mebleekspozycyjne.pl
www.printngo.pl

Biuro Główne / Head office
Zakład Produkcyjny I (Produkcja reklam wizualnych i materiałów POS)
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 47 B
tel.: + 48 42 211 50 10
Współpraca i wsparcie Klientów:
Konrad Tomaszek 601 566 723 konrad@tomgraf.pl
Rafał Nowak 531 130 213 rafal@tomgraf.pl
Rafał Janik 601 214 448 rafal@tomgraf.eu

Biuro / Office
Zakład Produkcyjny II (Produkcja flag)
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Wojska Polskiego 154 A
tel.: + 48 42 684 33 17; 683 37 08
Współpraca i wsparcie Klientów:
Dorota Kroll 691 055 789 dorota@tomgraf.eu
Rafał Janik 601 214 448 rafal@tomgraf.eu

