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ЗА НАС
AV Design Group е рекламна агенция от ново поколение, предлагаща цялостно рекламно обслужване.
Компанията е създадена през 2001 година и от тогава насам непрестанно се развиваме и интегрираме
иновативни технологии в проектите на нашите клиенти. Над 15 години работим в сферата на
рекламното обслужване, полиграфическия и електронно-издателски процес.
Можем да Ви предложим успешни решения в следните области:
PR комуникация
графичен и корпоративен дизайн
печат
медиа планиране и медиа купуване
видеозаснемане и монтаж

фотография
мултимедия
интернет
външна реклама
сувенирна реклама

Разполагаме с модерна собствена печатна база за:
офсетов печат
дигитален и широкоформатен печат
тампонен, ситопечат и лазерно гравиране
Немалка част от компанията е дигиталното студио за фото, видео и уеб услуги. Иноваторските методи и креативните
идеи на водещи специалисти в тези области са основния фактор за успеха на доверилите ни се клиенти.
Работещите професионалисти в компанията, използваните съвременни технологии, модерната техника, с която
разполагаме, както и дългогодишният ни опит в професионалната ни област, позиционират AV Design Group на
една от лидерските позиции в бранша.
Основни клиенти на компанията са:
водещи компании от чужбина в различни сектори
десетки общини
министерства и правителствени организации
университети, колежи и училища
редица неправителствени организации
Качество
Основна насока в дейността на AV Design Group е получаване на продукция, отговаряща на нарастващите
критерии за качество, налагани на българския рекламен пазар от чуждестранни производители. Високото
качество на обслужване на нашите клиенти е най-важния приоритет на нашите служители. Изпълняваме всички
етапи от подготовката на рекламните материали, както и транспортиране до офиса на клиента.

Гарантирано
качество

Най-добри
цени

Специално
отношение

Бърза
изработка

Безплатна
проверка

Безплатна
доставка

За нас в АВ Дизайн Груп
качеството е на първо място.
Високият професионализъм
на екипа и модерната
технологична база са
гарант за безупречното
качество. Ангажирани сме да
поддържаме висок стандарт
и качество и внимателно
подбираме доставчиците си
съобразно тези условия.

Ние от АВ Дизайн Груп сме
горди да предложим печат
с най-високо качество на
най-добрата възможна цена.
Непрекъснатите инвестиции в
иноваторски технологии, както
и богатият професионален
опит ни позволяват винаги да
предлагаме атрактивни цени
за висококачествени продукти.

Имате въпрос или Ви е нужна
помощ? Ние сме тук, за да
сме Ви от полза и да работим
за Вас. Нашите специалисти
винаги са на Ваше
разположение, за да отговорят
на всеки Ваш въпрос. Гарант
за безупречното обслужване
е дългогодишния опит и
професионализъм на нашите
акаунти.

Добре знаейки, че времето е
пари, както и Вашата спешна
нужда от промоционални
продукти, ние предлагаме
най-бързата изработка,
която може да се намери
на пазара. Със срокове за
печат от няколко часа, ние Ви
гарантираме, че ще получите
Вашите рекламни материали
навреме.

Гарантирайки безупречно
качество на печат, ние
в АВ Дизайн Груп винаги
проверяваме Вашите файлове.
За да бъдете сигурни, че
Вашите материали ще бъдат
реализирани коректно,
отпечатваме цветни проби
напълно безплатно за
технологиите, при които
това е възможно.

Осъзнавайки колко ценно
е Вашето време, както и
транспортните затруднения,
които изпитвате при взимане
на Вашите готови рекламни
материали, ние от АВ
Дизайн Груп Ви предлагаме
безплатна доставка на Вашите
материали, за поръчки на
стойност над 100 лв, в рамките
на София.
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ГРАФИЧЕН
ДИЗАЙН
Oтличният дизайн е в основата на най-добрите резултати. Ние полагаме oгромно старание да създадем
подходящите за дадената цел образи, които да имат максимално въздействие върху потенциалните
Ви клиенти. Предлагаме художествено оформление на всички видове печатни рекламни материали бланки, каталози, папки брошури, плакати, книги, списания, календари, опаковки, списания, визитки,
торби, рекламни сувенири и др. Създаване на корпоративна рекламна концепция за фирма, продукт или
услуга.

Графичен
Дизайн
ПРИЛОЖЕНИЕ

Фирмена ПРИЛОЖЕНИЕ
Идентичност

ЛогоПРИЛОЖЕНИЕ
Дизайн

Графичен дизайн

Дизайн и концепция на корпоративна

Дизайн и изработка на фирмено лого

Предпечат на рекламни материали

идентичност за фирма, продукт или услуга

Изработка на лого гайд

Разработване на пълно ръководство за
фирмената идентичност и визия

NIGHT CLUB
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УЕБ
ДИЗАЙН
Професионална изработка на фирмени уебсайтове и разработка на уеб базирани приложения - интернет
системи, електронни каталози, е-магазини и др. Уеб дизайн и програмиране на статични и динамични уеб
приложения с петребителски интерфейс за управление на съдържанието. Безупречна SEO оптимизация на
интернет страници, която ще позиционира Вашия сайт в челните позиции на търсещите машини. Разработка
на цялостна интернет концепция и онлайн стратегия за развитие на интернет сайт - реклама, блогове, форуми
и социални мрежи.

УЕБ Дизайн
ПРИЛОЖЕНИЕ

Изготвяне на уникален графичен и
интерактивен дизайн, отговарящ
на Вашия бизнес модел, с лесен и
удобен за използване интерфейс.
Актуализацията на информацията в
изработваните от нас динамични сайтове
се извършва посредством система за
управление на съдържанието (Content
Management System), позволяваща на
лица с минимални технически умения да
администрират съдържанието в сайта.
Системата предоставя възможност за
създаване, коригиране и премахване
на информация (текст, снимки и др.)
и проследяване и манипулиране на
потребителското поведение в сайта.
AV Design Group осигурява безплатно
еднократно обучение за работа с CMS.

SEO
ПРИЛОЖЕНИЕ

Правилно подбиране и поставяне на
ключови думи и фрази
Оптимизацията за търсещите машини Bing,
Googe, Yahoo и други:
Добавяне на специфични мета тагове в
кода;
Лесна промяна на основните SEO елементи
от администратора на сайта - заглавие,
основни ключови думи;
Динамично генериране на заглвия
на страниците в разичните раздели и
категории;
Възможност за добавяне на текст към
всички качени изображения с изкачащ
текст (alt text), динамично вграждане на
промените в кода на сайта за описанието,
ключови думи на всяка отделна картинка;
Динамично генериране на Google Sitemap.

Браузъна
Съвместимост
ПРИЛОЖЕНИЕ

Изработваните от нас страници се
изграждат да се визуализира правилно
под следните уеб-платформи:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Internet Explorer
Opera

Създаване на мрежа от външни линкове
към дадения сайт (Linkbuilding).
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ОФСЕТОВ
ПЕЧАТ
Едноцветен или пълноцветен офсетов печат по CMYK и/или Pantone
Формати - 35х50 см или 50х70 см
Най-модерни CTP технологии за експонации на плаки, качествени консумативи, мастила и хартии,
електронно управление на цвета, гарантиращо еднаквост на отпечатъците в целия тираж.
UV лак или мат / гланц ламинат за по-луксозен и завършен вид
Довършителни книговезки операции - рязане, колиране, лепене, биговане, сгъване, щанцоване
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Визитки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Папки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Фактури
ПРИЛОЖЕНИЕ

Пликове
ПРИЛОЖЕНИЕ

Падове иПРИЛОЖЕНИЕ
кубчета

Брошури
ПРИЛОЖЕНИЕ

Каталози
ПРИЛОЖЕНИЕ

Книги
ПРИЛОЖЕНИЕ

Плакати
ПРИЛОЖЕНИЕ

Хартиени
торби
ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковки
ПРИЛОЖЕНИЕ

CD/DVD Обложки
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИГИТАЛЕН
ПЕЧАТ
Цифров печат на печатни материали в малки и средни тиражи
Висока резолюция на печат - 3600 dpi
Скорост - 60 отпечатъка в минута, позволяваща голяма бързина в изпълнението на поръчките
Технически параметри
на Bizhub PRO C6000L:

Различни видове хартии и картони с тегло на медиата до 350 гр./кв.м.
Формат - до 330х487 мм
Приложими са всички довършителни книговезки операции.

Визитки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Брошури
ПРИЛОЖЕНИЕ

Каталози
ПРИЛОЖЕНИЕ

Ðàçìåð íà ìåäèàòà:
330õ487 ìì.
Ïå÷àòàåìî ïîëå:
320õ480 ìì.
Òåãëî íà ìåäèèòå:
64 - 300 ãð./êâ. ì.
Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:
1200õ3600 dpi

Папки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Плакати
ПРИЛОЖЕНИЕ

Формати

CD Опаковки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Довършителни операции
Разполагаме с книговезко оборудване за всички следпечатни довършителни процеси:

Рязане

Сгъване

Биговане

Шиене

Лепене

Спирали

Ламиниране

Щанцоване
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ШИРОКОФОРМАТЕН
ПЕЧАТ
Подходящ за интериорни и екстериорни решения
Висококачествен шестцветен печат с екосолвентни мастила
Широчина на печат до 3,20 м.
Резолюция до 1440 dpi
Всички видове медии

Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ

Видове медии:

Винил FRONT LIT
за предно
осветяване

Винил BACK LIT
за задно
осветяване

Перфофолио

Автомобилно
PVC
Cast фолио

Стандартна
хартия и
фотохартия

PVC
самозалепващо
фолио

Беклит филм
(Back lit film)

Строителна
мрежа

Винилова
мрежа

Канаваца

Билбордове
Тип Пиза 4х3 м
Покриви на сгради
Мегабордове 8х3 м
Фасади на сгради - мешове
Калкани на сгради
Градски лайт-пана и огради

Банери
Рекламните банери представляват лесносглобяеми
много компактни дисплеи с голяма рекламна площ.

Брандиране на автомобили
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Брандиране на превозни средства е високо
рентабилна форма на реклама.

Щандове
Изложбените стени тип POP UP представляват
сглобяеми и преносими рекламни конструкции,
подходящи за участия в изложения,
промоционални събития.

Светещи табла
Широкоформатният печат на фолиото позволява
постигането на перфектно фотореалистично
качество на изображенията.

Бордове и стопери
Рекламни стопери, бордове, стойки за тротоар
и инфо бордове с права стойка, подходящи за
излагане на различна рекламна информация.

СИТОПЕЧАТ
Подходящ за брандиране на различни по вид и размер рекламни материали и сувенири
Едноцветен или осемцветен печат
Максимален размер - 40х50 см
Печат върху пластмаса, хартия, дърво, метал, стъкло, кожа, текстил и др.

Ситопечат
на аксесоари
ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстилен
ситопечат
ПРИЛОЖЕНИЕ

При рекламен надпис на аксесоари върху по-големи
по обем (от химикалки и запалки) материали, те се
печатат чрез ситопечат. При него сравнително трудно се
постига многоцветно изображение и почти невъзможно
фотореалистично (снимка).

Ситопечатът върху текстил се използва за
изображения с по-малко цветове и поелементарни изображения.

Компютърни
аксесоари

Часовници

Тениски

Шапки

Детски
стоки

Игри и
свободно време

Чанти

раници

Аксесоари
за дома

Тефтери и
бележници

връзки за
баджове

Чадъри
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ТАМПОНЕН
ПЕЧАТ
Подходящ за брандиране на химикалки, запалки, ключодържатели и малки аксесоари
Едноцветен или четирицветен печат с високо качество
Трайност и издържливост на отпечатъка
Ниска себестойност и възможност за прилагане върху предмети с неправилна форма,
релеф, меки опаковки и др.

Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ

Химикалки

Запалки

Ключодържатели

Часовници

Комплекти

Офис аксесоари

Дамски аксесоари

USB флаш памети

Аксесоари за дома

Детски стоки

Технически параметри
на машина за тампонен
печат:

Брой цветове:
1 цвят
Размер на клишето:
100х100 мм.
Максимална дебелина
на материала:
150 мм
Материали:
пластмаса, метал, дърво,
стъкло, картон, порцелан,
керамика

8

ТРАНСФЕРЕН
ПЕЧАТ
Висококачествен дигитален печат върху специализирани трансферни фолиа и трансфериране
при температура 200°C.
Пълноцветни изображения
Максимален размер до А3 (42х30 см)
Текстилни материи - памучни, полиестерни, копринени, шушлякови и др.
Печат чрез трансфериране на плотерно изрязан видео флекс или стрипфлок

Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ

Тениски

Чадъри

Технически параметри
на преса за
трансферен печат:

Знаменца

Размер на отпечатъка:
370 х370 мм.
Максимална дебелина
на материала:
15 мм
Материали:
памук, полиестер, лен,
коприна
Технически параметри на
преса за трансферен
печат на шапки:

Шапки

Чанти и раници

Размер на отпечатъка:
80 х150 мм.
Максимална дебелина на
материала:
10 мм
Материали:
памук, полиестер, лен,
коприна

ВИДЕО ФЛЕКС

НЕОНОВ ГЛО ФЛЕКС

Връзки за баджове

СТРИП ФЛОК
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ПЛОТЕРНО
РЯЗАНЕ
Плотерно рязане по контур върху широка цветова гама от универсално PVC фолио - мат и гланц,
както и специални фолиа с разнообразно приложение, устойчиви на всякакви климатични условия.
Технологията е изключително подходяща за брандиране на фирмени автомобили и реализацията на
проекти за витрини, магазинни щори, метални и светещи рекламни табели, PVC плоскости, плексиглас
и др. Прецизно изрязване на предварително отпечатани изображения върху PVC или хартиено
самозалепващо фолио, позволяващо изработка на стикери със стандартни и нестандартни форми.
Изрязване с изключителна точност на фолиа видеофлекс и стрип-флок за трансфериране върху текстил.

Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ

Брандиране на автомобили

СЕРИЯ 641
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000 Transparent

Външни табели

010 White

02 Golden yellow

019 Signal yellow

021 Yellow

Витрини на магазини

022 Light Yellow

025 Brimstone ellow

026* Purple red

312* Burgundi

030 Dark red

031 Red

032 Light Red

147 Orange red

036 Light orange

035 Pastel orange

404* Purple

040 Violet

043 Lavender

042 Lilac

041 Pink

045 Soft pink

562 Deep sea blue

518 Steel blue

050 Dark blue

065* Cobalt blue

049 King blue

086 Brilliant blue

067 Blue

057 Traffic blue

051 Gentian blue

098 Gentian

052 Azure blue

084* Sky blue

053 Light blue

056 Ice blue

066 Turquoise blue

054 Turquoise

055 Mint

060 Dark green

613 Forest green

061 Green

068 Grass green

062 Light green

064 Yellow grren

063 Lime-tree green

080 Brown

083 Nut brown

081 Light brown

082 Beige

023* Cream

070 Black

073 Dark grey

071 Grey

076 Telegrey

074 Middle grey

072 Light grey

090 Silver grey

091 Gold

092 Copper

ЛАЗЕРНО
ГРАВИРАНЕ

Технически параметри
на машина за лазерно
гравиране:

Подходящ за брандиране на рекламни материали от метал и стъкло - табели, баджове,
ключодържатели, визитници, флаш памети и мн. други
Прецизно изрязване на плексиглас, пластмаси и метали в индивидуални форми
Максимален размер - 40х50 см
Придава на изделието стил, оригиналност и усещане за висока стойност
Възможност за допълнително потъмняване чрез оксидиране

Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ

Химикалки

Работна площ:
30 х 50 см.
Максимална дебелина
на материала:
110 мм
Материали:
пластмаса, метал,
плексиглас, дърво, стъкло,
картон, корк, кожа

Запалки

Ключодържатели

Термо чаши

Комплекти

Дамски аксесоари

Офис аксесоари

Аксесоари за дома

USB флаш памети
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ФОТОЗАСНЕМАНЕ
Студийно и извънстудийно професионално дигитално заснемане на продукти, хора, събития и др.
Подготовка на кадрите за печат и/или качване в интернет сайт. Направените снимки могат да бъдат
обработени според крайната им цел и да бъдат използвани за дизайн на рекламни материали.

Извънстудийно
заснемане
ПРИЛОЖЕНИЕ

Външно фотграфско заснемане на:
конференции и пресконференции
фирмени събития

Студийно
заснемане
ПРИЛОЖЕНИЕ

Разполагаме с мобилна съвременна
снимачна техника, която позволява
реализиране на професионална
студийна фотосесия извън студиото.

концерти, партита

Предметна
фотография
ПРИЛОЖЕНИЕ

В много от случаите ние извършваме и
дигиталното заснемане на предмети и
обекти, които се използват при дизайна на
рекламните материали.
По желание можем да обработим снимките
в нашето графично студио и да ги подготвим
за интернет сайт, печатен каталог или
мултимедиен продукт.

екстериорни и интериорни
архитектурни снимки
машини и съоръжения
пейзажи
портретни фотосесии.

Техника

Цифров фотоапарат 18MP - Canon 60D

Диодно осветление NanGuang

Цифров фотоапарат 14,2MP - Nikon D3100

Студийни светкавици Expert 600

Фотографски oбективи Sigma 18-200

Софтбоксове и чадъри-отражатели

Фотографски oбективи Canon

Синхронизатори PocketWizard

Фотографски oбективи Nikon

Фотографска палатка за предметна фотография

Преносими фотографски светкавици Sigma
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ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ И
МОНТАЖ
Професионално видеозаснемане на клипове, презентации, фирмени събития, късометражни филми,
телевизионни реклами и др. HD технология за заснемане, професионална осветителна и звукова техника
от водещите световни компании, модерното студио за нелинеен дигитален видеомонтаж са гарант за
изключително качество на картина и звук. Водещите специалисти от бранша - режисьори, оператори,
монтажисти, тонрежисьори, осветители ще реализират всяка Ваша идея.

Видеозаснемане
ПРИЛОЖЕНИЕ

Видеомонтаж
ПРИЛОЖЕНИЕ

Постпродукцията на Вашите филми и реклами ще бъде
поверена на висококвалифицирани специалисти по
компютърна анимация и графика, нелинеен дигитален
видеомонтаж, режисьори, тонрежисьори.

В екипа на АВ Дизайн Груп работят доказани
специалисти - оператори, режисьори, осветители,
звукорежисьори, стилисти, гримьори, които са
участвали в много рекламни и филмови продукции.

Приложение

Рекламни клипове

Дублаж и субтитриране на филми

Фирмени презентации

Телевизионни реклами и др.

Продуктови видеофилми

Фирмени събития – конференции,

Късометражни корпоративни филми

пресконференции, партита, тиймбилдинги
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ПЕЧАТНИ
МАТЕРИАЛИ
Модерната ни печатна база позволява производството на широка гама от печатни материали в
изключителни кратки срокове. Предлагаме висококачествен печат по CMYK или Pantone на различни
видове печатни материали - листовки, покани, брошури, каталози, визитки, папки, плакати и др.

Визитки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Размери за визитки:
90*50 мм / 85*55 мм
Допълнителни опции:
едностранни/двустранни, UV лак,
мат-ламинат, сухо преге, релефни,
издуване на цвят, щанцоване.

Бланки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни формати:
А4 - 297х210 мм, 216x280 мм
Допълнителни опции: сухо преге.
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Флаери иПРИЛОЖЕНИЕ
Брошури
Стандартни формати:
А3 - 420х297 мм, А4 - 297х210 мм, А5 210х145 мм, A6 - 105х145 мм,
165х235 мм, 210х100 мм
Допълнителни опции: UV лак, мат-ламинат,
едностранни/двустранни, щанцоване.

Папки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни формати:
310х220 мм, 330х240 мм
Допълнителни опции: UV лак, мат ламинат,
едностранни/двустранни, сухо преге,
щанцоване, биговане, лепене.

Картички ПРИЛОЖЕНИЕ
и покани
Стандартни формати:
А5 - 210х145 мм, A6 - 105х145 мм,
200х100 мм
Допълнителни опции: UV лак,
релефни,
мат-ламинат, сухо преге.

Плакати
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни формати:
300 х 450 мм, 350 х 500 мм,
450 х 600 мм, 500 х 700 мм,
600 х 900 мм, 700 х 1000 мм
Допълнителни опции: UV лак, мат
ламинат, щанцоване, лайсни.

ПЕЧАТНИ
МАТЕРИАЛИ
Опциите като UV лак или мат/гланц ламинат придават на полиграфическото изделие по-луксозен вид.
Разполагаме с книговезко оборудване за всички довършителни процеси - сгъване, биговане, рязане,
щанцоване, термолепене, телбод, поставяне на метални спирали, капси и др..

Падове иПРИЛОЖЕНИЕ
кубчета
Размери за падове:
А4 - 297х210 мм, А5 210х145 мм
Размери за кубчета:
100х100х45 мм, 100х100х90 мм.

ПощенскиПРИЛОЖЕНИЕ
пликове
Стандартни формати:
C6 - 114х162 мм, C5 - 162х229 мм, DL
- 110х220 мм, C4 - 229х324 мм,
B4 - 250х353 мм
Допълнителни опции:
UV лак, сухо преге.

Химизирани
формуляри
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни формати:
А4 - 297х210 мм,А5 - 210х145 мм, А6
- 145х105 мм, 210х105 мм.
Допълнителни опции: номерация, перфорация,
сухо преге, корица, щанцоване.

Кутии и опаковки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Популярни формати:
А4 - 297х210 мм, А5 - 210х145 мм,
165х235 мм, 210х100 мм
Допълнителни опции: едно/дву-странни,
сухо преге, надпечатен UV лак, ламинат.

Менюта
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни формати:
А4 - 297х210 мм, 105х297 мм,
A6 - 105х145 мм, 200х100 мм
Допълнителни опции: UV лак,
релефни, мат-ламинат, сухо преге.

Книги
ПРИЛОЖЕНИЕ
Популярни формати:
А4 - 297х210 мм, А5 - 210х145 мм,
165х235 мм, 210х100 мм
Допълнителни опции: едно-/
двустранни, сухо преге, надпечатен
UV лак, ламинат.
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USB ФЛАШ
ПАМЕТИ
Внос и печат на пластмасови, метални, дървени, кожени и гумени USB флаш памети. Изработвани също
във формата на гривни, химикалки или кредитни карти. Всички памети се предлагат с капацитет от 512MB
do 32GB. Моделите USB флаш памети са с USB 2.0 интерфейс и функционират под всички операционни
системи. Допълнително се предлага и запис на информация в паметта.
Варианти за надписване
директен печат
тампонен печат
ситопечат

лазерно гравиране
обемен стикер

Модели
ПРИЛОЖЕНИЕ
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CM 1000

CM 1003

CM 1004

CM 1005

CM 1010

CM 1014

CM 1017

CM 1018

CM 1026

CM 1028

CM 1032

CM 1035

CM 1040

CM 1042

CM 1067

CM 1080

CM 1089

CM 1095

CM 1108

CM 1125

ПЕЧАТ И ЗАПИС НА
CD/DVD
Директен пълноцветен печат с фотореалистично качество върху носителя на информация – CD или DVD диск.
Като допълнителна опция предлагаме лаково покритие на компакт-диска. Запис на аудио, видео, презентация
или данни върху избраните носители. Изработка на различни видове обложки за пластмасови CD кутии и DVD
кутии, картонени и хартиени кутии, диджипакове, джобове и холдери. Изработка на интерактивни мултимедийни
презентации и менюта. Използваната технология позволява много кратки срокове за тиражиране на дисковете.

CD ПРИЛОЖЕНИЕ
& DVD Услуги

Директен дигитален печат върху CD и DVD

Печат и изработка на кутии и опаковки за дискове

Офсетов печат на CD и DVD

Дизайн и печат на обложки и книжки

UV лак

Изработка на индивидуални картонени опаковки

Тиражиране и размножаване на дискове

Изработка на мултимедийни презентации и менюта

Хартиени
обложки
ПРИЛОЖЕНИЕ

Kaртонен
джоб

Oтварящ се
джоб

Digipack
2 секции

Digipack
3 секции

Пластмасови
кутии
ПРИЛОЖЕНИЕ

Тънка CD
кутия

Стандартна
CD кутия

Прозрачна
CD кутия

Двойна CD
кутия

Тънка DVD
кутия

Стандартна
DVD кутия

Бяла DVD
кутия

Двойна DVD
кутия

Кутия за Mini
CD

Кутия за CD
визитка

Тънка CD
кутия

Хартиен
джоб за CD
с прозорец
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ПОДЛОЖКИ ЗА
МИШКИ
Mousepads с висококачествен пълноцветен печат на лицето, специално релефно покритие, осигуряващо
лесно и плавно движение на мишката, и пореста основа в черен цвят с подходяща дебелина и характерна
мекост, осигуряваща тежест и гъвкавост.
Цветност - 1/2/3/4 цвята
Основа - пореста с подходяща дебелина и характерна мекост Покритие - релефно осигуряващо лесно движение на мишката

Стандартни форми
и размери:

Кръгли
диаметър d = 210 мм
Елипса
190 х 224 мм
Стандартни
размер 222 x 182 мм
Подложки за чаши
диаметър d = 95 мм
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МАГНИТИ ЗА
ХЛАДИЛНИК
С индивидуална
ПРИЛОЖЕНИЕформа

С календар
ПРИЛОЖЕНИЕ

Индивидуално - щанцована форма

Индивидуално - щанцована форма

Пълноцветен печат

Календариум в два цвята

Мат/гланц ламинат

Пълноцветен печат
Мат/гланц ламинат

С термометър
ПРИЛОЖЕНИЕ

С леща
ПРИЛОЖЕНИЕ

Индивидуално - щанцована форма
Термометър

Индивидуално - щанцована форма

Пълноцветен печат

Пълноцветен печат

Мат/гланц ламинат

Допълнителен 3D ефектен ламинат

Магнитно фолио

Спецификации:

Пълноцветен печат
Индивидуално щанцована форма
Дебелина на фолиото 0.4 мм
3D ефектен ламинат
Термометър
Размер: 70х100 см

Тефтерче за писане

Дебелина: 0,4 мм.

Календарче

Цвят: кафяв
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ХАРТИЕНИ
ТОРБИ
Двустранно пълноцветен офсетов или дигитален печат
Крафтова или хромова хартия с опция за допълнителен ламинат
Преге, UV лак, щанцоване
Памучен или пропиленов шнур в цветовата тема на плика

Видове хартии:

Стандартни размери:

Бял крафт
120 гр./кв.м

Кафяв крафт
120 гр./кв.м
60
24

14

Бял двустранен Кафяв двустранен
хром 150 гр./кв.м хром 150 гр./кв.м

20

8

16

8

12

9

24

350

40

36

12

12

12

400

12

550

ДИРЕКТЕН
МЕЙЛИНГ
Директна форма на комуникация, насочена директно към получателя на съобщението. Има за цел да представи
продукт, услуга или търговска марка. Изпълняваме всички етапи на комуникацията с Вашите клиенти - отпечатване
и адресиране на пощенските пликове, печат и пликоване на Вашите материали и издания с малки до средни
тиражи, включително такива с персонализации. Експресен разнос и доставка до всяка точка на България - до
пощенска кутия или точен адрес.

Услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ

Печат наПРИЛОЖЕНИЕ
пощенски пликове

Изпълняваме всички етапи на комуникацията с

Фирмените пощенски пликове с печат са един добър

Вашите клиенти:

носител за реклама. Може да ги използвате, както за

отпечатване

опаковане на оферта или договор, така и за опаковка

персонализиране

на поздравителна картичка.

печат на пликовете
пликоване
адресиране на пощенските пликове

Стандартни размери:

доставка до пощенска кутия или точен адрес.
С6
114 х 162 мм

Технологии
ПРИЛОЖЕНИЕ

За реализирането на услугата мейлинг
използваме следните технологии:

С5
162 х 229 мм

DL - 110 х 220 мм

Дигитален печат

Офсетов печат

С4
229 х 324 мм

Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Услугата на доставка до точен адрес е изключително

B4
250 х 353 мм

подходяща за следните печатни материали:
покани

каталози

клиентски и клубни карти

сметки и баланси

промоционални брошури

рекламни материали и др.
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КАЛЕНДАРИ
Листови
Календари
ПРИЛОЖЕНИЕ

Работни
Календари
ПРИЛОЖЕНИЕ

място за
вашата реклама

Размери:
1 секция - 500х320 мм
3 секции - 700х320 мм
4 секции - 840х320 мм

Размери:
32х45 см
50х70 см

Ïå÷àò: ïúëíîöâåòåí
на глава èëè цяла
подложка

Îáåì:
7 èëè 13 ëèñòà
място за
вашата реклама

Äîïúëíèòåëíè
опции:
ìåòàëíи ëàéñíи
Ho

Ho

t M elt

t M elt

êàïñà

PVC

PVC

Äîïúëíèòåëíè
опции:
ìåòàëíà ëàéñíà
UV ëàê / мат ламинат.

ñïèðàëà
UV ëàê / мат ламинат
прозорче
t°

Еднолистови
Календари
ПРИЛОЖЕНИЕ
Размери:
32х45 см,
35х50 см,
32х69 см,
50х70 см,
70х100 см.

Настолни
Календар - Пирамиди
ПРИЛОЖЕНИЕ

t°

Стандартни размери:
100х130 мм
135х200 мм
165х200 мм
120х160 мм
Äîïúëíèòåëíè
опции:

Äîïúëíèòåëíè
опции:
ìåòàëíи ëàéñíи

UV ëàê

êàïñà

мат ламинат.

ñïèðàëà
UV ëàê / мат ламинат.

Настолни
Работни Календари
ПРИЛОЖЕНИЕ
Размер за настолен
календар:
165 х290 мм

място за
вашата реклама

Ïå÷àò: ïúëíîöâåòåí
печат на корицата

Äîïúëíèòåëíè
опции:
ìåòàëíи ëàéñíи

Размери за планшети:
300х420 мм, 420х600 мм.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

Atelier Tuyauterie Chaudronnerie Mécanique
INOX ACIER ALUMINIUM
917 rue de sacy 60680 GRANDFRESNOY
atcm@atcm.pro
Tel: 03 75 44 07 37
fax: 03 59 35 02 35

Ho

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

t M elt

MAI

PVC

мат
ламинат
H

JUIN

JUILETT

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

01 janvier
06 janvier
09 février
14 février
27 mars
28 mars

Premier de l’An
Épiphanie
Mardi Grass
Saint Valentin
Dimanche de Pâques
Lundi de Pâques

01 mai
05 mai
08 mai
15 mai
16 mai
14 juillet

място за
вашата реклама

15 août
01 novembre
11 novembre
25 décembre
31 décembre

Ïå÷àò:
ïúëíîöâåòåí

Äîïúëíèòåëíè
опции:
едностранен UV ëàê
заоблени
ъгълчета.
t M elt

Ho

DÉCEMBRE

Fête du travail
Ascension
Victorie 1945
Dimanche de Pentecôte
Lundi de Pentêcote
Fête Nationale

Assomption
Toussaint
Armistice de 1918
Noël
Saint-Sylvestre

un métier, une liberté | WWW.ALOJOB.FR
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Стандартни размери:
54х85 мм и 60х90 мм

място за
вашата реклама

e
ot M lt

UV ëàê

Джобни
Календарчета
ПРИЛОЖЕНИЕ

PVC

PV
частичен
лак.

t°

БЕЛЕЖНИЦИ И
ТЕФТЕРИ
ТефтериПРИЛОЖЕНИЕ
с индивидуална корица
Тефтери и бележници с индивидуална корица и
фирмени надписи и печат на лого.

Формати:
А5; А4; В5;
165х165 мм

Мека корица
Скрепване: термолепене

Тефтери с дати
ПРИЛОЖЕНИЕ

Индивидуални
Тефтери
ПРИЛОЖЕНИЕ
Вариантите за изпълнение са:

Формати: 70х180 мм,
150х210 мм; 170х240 мм

Твърда корица
Скрепване: метална или
скрита спирала

Формати:
А5; А4

Мека корица
Скрепване: метална спирала

Тефтери
без дати
ПРИЛОЖЕНИЕ

Формати: А5 (145х210 мм), В5 (176х250 мм), А4 (210х297
мм), 210х260 мм, 100х150 мм, 200х270 мм, 130х290 мм,
300х155 мм, 90х160 мм.

Формати:
А5 (145х210 мм)
90х165 мм.

Метод за печат на лого:
ситопечат или топъл печат

Метод за печат на лого:
ситопечат или топъл печат
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РЕКЛАМНО
ТИКСО
Бяла или цветна основа
Печат до 3 цвята
Изключителна здравина и сила на залепване
Ролки с различни широчини и дължина 66 м

Hot Melt
ПРИЛОЖЕНИЕ

PVC Tиксо
ПРИЛОЖЕНИЕ

Основното фолио на фирменото тиксо може да бъде
само бяло или прозрачно, с печат до три цвята и без
възможност за оцветяване на лентата с допълнителен
цвят.

PVC тиксото се отличава с повишена здравина
и сила на залепване. Цветовия диапазон на
предлаганите основи за печат на PVC тиксото е
изключително богат. То позволява и пълно оцветяване
на основата с цвят по Ваш избор плюс печат до три
допълнителни цвята.

Спецификации
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АРОМАТИЗАТОРИ ЗА
АВТОМОБИЛИ
Стандартна изработвана големина 60 кв. см
Двустранен пълноцветен печат
Индивидуално щанцована форма
Индивидуално опаковани в прозрачно полиетиленово пликче
Микропорест хартиен материал
Еластична връзка

Аромати:

ягода
зелена ябълка
дъвка
пролет
пъпеш

Индивидуална
опаковка
25

ЗНАЧКИ
С обеменПРИЛОЖЕНИЕ
стикер

МеталниПРИЛОЖЕНИЕ
с индивидуална форма

Тип „бутон”
ПРИЛОЖЕНИЕ

Основа от месинг или друг метал

Метална основа с покритие - прозрачен емайл

Алуминиева основа

Лицева част - обемен стикер

Дебелина на основата 0.5 мм или 0.8 мм

Лицева част - отпечатано лого, с

Закрепване - пинс

Закрепване - чрез пинс или магнит
Допълнително оцветяване на издълбаните надписи

покритие от безцветно PVC фолио
Закрепване - безопасна игла

Размери на значки
“бутони”

Кръгли - диаметри
25 мм, 38 мм и 56 мм
Елипса
69 х 45 мм
Правоъгълник
59 х 39 мм
Квадрат
37 х 37 мм
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ОБЕМНИ
СТИКЕРИ
Подходящи за промоционални и рекламни цели
Пълноцветен печат
Индивидуана форма и желан от клиента размер
Висококачествена основа от PVC фолио
Кристално пластично триизмерно покритие
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РЕКЛАМНИ
БАЛОНИ
Едностранeн или двустранeн печат до 3 цвята на 4 позиции.
Възможност за надуване с хелий или въздух
Направа на декоративни аранжировки с различни по форма,
големина и цветове балони
Размери на балоните - диаметър 27 и 32 cм

РАЗМЕРИ

PASTEL

27

METALLIC

32
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ИНДИВИДУАЛНИ
КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ
Метални
без цвят
ПРИЛОЖЕНИЕ
Метални ключодържатели, изрязани във формата на
логото без допълнително оцветяване.

Кожени
ПРИЛОЖЕНИЕ
Кожени ключодържатели с индивидуална форма и
релефно лого.

Метални с цвят
ПРИЛОЖЕНИЕ
Метални ключодържатели с индивидуална форма и
оцветяване до 3 цвята.

Кожа и метал
ПРИЛОЖЕНИЕ
Метални ключодържатели с индивидуална форма и
оцветяване, допълнени от кожена подложка в различна
форма.
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PVC
КАРТИ

Видове карти
обикновени пластини
с магнитна лента

Директен
дигитален печат
ПРИЛОЖЕНИЕ
Това е най-подходящия вариант за печат на
ограничено количество карти. Технологията не е
подходяща за карти с чип или магнитна лента.

Ретрансферен
ПРИЛОЖЕНИЕпечат
Ретрансферния печат позволява печат до ръба на
картата и върху неравни повърхности, като качеството
на изображението и неговата издръжливост са
изключително високи.

с чип
безконтактни

Термотрансферен
ПРИЛОЖЕНИЕ печат
Термотрансферният печат е качествен и траен, но не
покрива изцяло ръба на картата.

Офсетов печат
ПРИЛОЖЕНИЕ
Офсетовата технология е подходяща за печат при
голям брой карти с еднотипна визия.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Персонализация с релеф или печат на имена, номера и баркод.

Сн

им
ка

Предназначение

№ 0000
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Име, Фамилия
професия
1 234567 89012 8

Клиентски карти
Карти за намаления
Карти за отстъпка
Клубни карти
Карти за достъп
Банкови карти

ПЕЧАТ НА
ЧАШИ
Сублимационен
печат на чаши
ПРИЛОЖЕНИЕ

Ситопечат
на чаши
ПРИЛОЖЕНИЕ

Печат на чаши - порцеланови, керамични. Сублимационния
печат е технология позволяваща печат до ръба на чашата.
Този печат е подходящ при пълноцветен печат с голяма
сложност върху овални предмети. Използват се чаши със
специално сублимационно покритие.

Ситопечатът е подходящ, когато изображението, което
ще се поставя на чашата е просто (с малка цветност - до
5 отделни цвята). Предимствата му са, че е удобен, както
за малки, така и за много големи тиражи, както и ниската
(в сравнение със сублимационния печат) себестойност
на рекламния надпис при по-големи количества.

Спецификации:
200 мм

89 мм

ПЕЧАТАЕМО ПОЛЕ
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ИНТЕРИОРНА
РЕКЛАМА
Банер
стойки и банерфикс
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекламните банери представляват лесносглобяеми много
компактни дисплеи с голяма рекламна площ.
Размери

Размери

60x160 см
85x200 см
100x200 см
120x200 см
150x200 см

60x160 см
80x200 см
100x200 см
120x200 см
150x200 см

Рол Банер

L Банер

Системи за изложения
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изложбените стени тип POP UP представляват сглобяеми и преносими
рекламни конструкции, подходящи за участия в изложения и
промоционални събития.

Размери

Размери

274х230 см
285х237 см
360х237 см
300х200 см - щанд
210х85 см - катедра

88х90х200 см
71х90х200 см

POP UP

Презентационна маса

Снап и стреч рамки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Снап и стреч рамките са системи за често сменяеми реклами,
плакати, менюта, съобщения и др.
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Снап рамки

Размери

Размери

А5 - 15х21 см
А4 - 21х30 см
А3 - 30х40 см
50х70 см
70х100 см

А4 - 21х30 см
А3 - 30х40 см
50х70 см
70х100 см
Стреч рамки

ИНТЕРИОРНА
РЕКЛАМА
Бордове и стопери
ПРИЛОЖЕНИЕ

Стопери, А-бордове, меню бордове, инфо бордове,
шоу бордове и др.

Размери

Размери

А2 - 42x59 см
А1 - 59x84 см
50x70 см
70x100 см
А4 - 21х30 см - инфо борд
А3 - 30х40 см - инфо борд

А2 - 42x59 см
50x70 см
50x88 см

A-бордове

Стойки

Постер системи
ПРИЛОЖЕНИЕ
Постер системи и рамки за плакати за стена или свободно
висящи.

Размери

Размери

Ширина - от 20 см до 120 см
Допълнителна опция: вендузи
за стъкло или крепежни
елементи за спускане на
визията от таван

42x60 см
50x70 см
60x85 см
70x100 см

LED система за плакати

Постер система

Щендери за брошури
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стоящи и настолни стойки и поставки за брошури и
менюта.

Размери:
А5
1/3 А4
А4

Размери на брошурите:
А5
1/3 А4
А4
А3

Поставка за брошури
Стойка за брошури
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РЕКЛАМНИ
СУВЕНИРИ
Търговия на едро и дребно с рекламни сувенири и подаръци с печат - внос
от водещи производители от Европа и Китай. Наличности на склад.
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Химикалки

Запалки

Ключодържатели

Чаши и термочаши

Комплекти

Тениски и ризи

Шапки

Чанти и раници

Чадъри

Часовници

Връзки и баджове

Дамски аксесоари

Офис аксесоари

Компютърни аксесоари

Аксесоари за дома

Игри и свободно време

ВЪНШНА
РЕКЛАМА
Метални табели
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГотовиПРИЛОЖЕНИЕ
табели от плексиглас

Метални табели с надписи от самозалепващо фолио.

Видове
за стена и стълб
стойка за земя
(стопер)
тип “пирамида”
(стопер)

Светещи
PVC табели
ПРИЛОЖЕНИЕ
PVC табелите се произвеждат със задно осветяване.
Този вид табели позволяват направата на обемни
и неправилни форми. Надписите могат да бъдат
направени и от плотирани фолиа или напълно
светещи изображение.

Обемни
букви от стиропор
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обемни букви, надписи и елементи от фибран или
стиропор. Технологията е удобна за брандиране и
декориране на магазини и офиси.

Плексигласови светещи табели със задно oсветяване с
надписи от самозалепващо фолио.

Видове
двустранна светеща
за стена/стълб
едностранна светеща
за стена/стълб
едностранна светеща
за стена тип “Дъга”

Табели
с опънат Винил
ПРИЛОЖЕНИЕ
Виниловите табла са най-бързо произвежданите и
най-евтините изпънати рекламни системи у нас. Могат
да бъдат направени както за задно, така и за предно
осветяване.

Светещи
обемни букви
ПРИЛОЖЕНИЕ
Технологията на светене на обемните букви може да
бъде направена по няколко начина: чрез светодиоди;
чрез вътрешно-вградени осветителни тела или чрез
неон.
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TV

Radio Media

Advertising
Online
PR
Outdoor
МЕДИЙНА
РЕКЛАМА
Планирането на рекламната дейност е от особено значение при осъществяване на цялостната
комуникационна стратегия на всяка фирма, защото именно от това зависи и ефективността на
кампанията. Предоставяме преференциални цени и условия за реклама в най-популярните медии.

Телевизионна
реклама
ПРИЛОЖЕНИЕ
Според проучванията, телевизионната реклама
се счита за най-мощния канал за въздействие на
рекламата като цяло.

Реклама
в пресата
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ефективността от публикуваните реклами, статии,
интервюта, репортажи, информация с рекламна цел,
зависи най-вече от правилния избор на вестник и/или
списание и от оформянето на рекламното послание.

Реклама
в интернет
ПРИЛОЖЕНИЕ
Тенденцията за развитие на международния
комуникационен процес е тясно свързана с глобалната
инфо мрежа. На много малка площ рекламодателят
получава идеална възможност за представяне на своя
продукт, услуга или просто за утвърждаване на фирменото
си име.
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Радио реклама
ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиото е канал за разпространение на рекламни
послания предимно за масово въздействие.

Външна ПРИЛОЖЕНИЕ
реклама - наем на билбордове
Външната реклама става все по-предпочитан рекламен канал,
поради факта, че чрез възможностите, които дава се налагат
най-бързо името на фирмата, марката, стоката или услугата.

ВръзкиПРИЛОЖЕНИЕ
с обществеността - PR
Със средствата на PR се създава благоприятна
маркетингова ситуация, в която рекламата работи
ефективно и икономично, става все по-успешна и
печеливша.

