produkcja
na potrzeby eventów

konstrukcje targowe
i meble ekspozycyjne

tekstylne systemy
reklamowe

flagi reklamowe

Flagi reklamowe zaliczane
są do kanonu reklam
zewnętrznych.

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 detale, 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.

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. podświetlane litery, grafiki, okleiny, 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.

Ścianki reklamowe, standy, trybunki oraz aluminiowe ramy.
Jest to grupa produktów przeznaczonych do prezentacji grafiki
na tkaninach. Produkty te charakteryzują się niezwykle prostą,
lekką konstrukcją i błyskawicznym montażem oraz
demontażem. Stosujemy tkaniny poliestrowe które utrzymują
wysoką jakość odwzorowania kolorów oraz nie gniotą się.
Dzięki temu, że tkanina naciągana jest na stelaż, stand może
prezentować grafikę jedno lub dwustronną. Aluminiowe ramy
tekstylne mogą być wykonane na konkretne zamówienie klienta
pod wymiar i działać np. jako kasetony. Ich zaletą jest
błyskawiczna możliwość wymiany grafiki co może być pomocne
w prezentowaniu akcji promocyjnych. Znaczna część produktów
występuje również w wersji przeznaczonej do podświetlania.

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 do
szerokości 320 cm. Sitodrukiem
drukujemy zarówno pełną
paletę kolorów w skali Pantone,
RAL lub HKS oraz rastry i 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.

materiały POSM,
ekspozytory

identyfikacja budynków
i obiektów

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, brandingu i rebrandingu jesteśmy w stanie
zaproponować konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
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.

Od wielu lat zajmujemy się wyposażaniem budynków
i obiektów w elementy identyfikacji wizualnej.
Wielkogabarytowe podświetlane napisy i logotypy, totemy,
pylony, plansze, tablice reklamowo - informacyjne, naklejki
OVW na szklanych witrynach oraz grafiki na ścianach
wewnętrznych i podłogach, kasetony, otoki, 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.
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