






KVALITA











dokonalé výrobní know–how




nejnovější technologie



moderní návrhy graﬁckého designu



kvalitní zpracování









SPOLEHLIVOST






odborná konzultace









Mediální skupinu Euronova Group tvoří
dceřiné společnosti, jejichž jednotícím
prvkem je reklama a polygrafie.




  zakázek
 - klientům

komplexní
řešení
nabízíme





kreativní zpracování graﬁckého designu,
připravíme
  koncept

 dle Vašeho zadání, navrhneme
vizuální
 styl, corporate design, obalový design
až po DTP zpracování, předtiskovou přípravu

 



 



 



V segmentu polygraﬁe patří společnost mezi úspěšné
hráče a leadery trhu. Vytváří stabilní polygraﬁcký
komplex, který se svou širokou nabídkou služeb, kvalitou
používaných materiálů, standardizací výroby, výstupní
kontrolou, záručními podmínkami a technologickým
vybavením patří mezi nejspolehlivější partnery na trhu.



 a zpracování konceptu a tisk reklamních
návrh
materiálů
atiskovin




 

  
doporučení
návrhu
řešení



zpracování od návrhu graﬁky až po ﬁnální tisky



příprava graﬁckých podkladů











předtisková příprava



instalace v terénu



ZÁRUKA


dlouholeté
 zkušenosti



 spokojenosti
 našich
 zákazníků
garance

V současné době nabízíme digitální tisk a ﬂexotisk pod
jednou střechou, což umožňuje zákazníkům realizovat
rozmanité projekty s centralizovanou kontrolou kvality.






Do mediální skupiny
 
 
Euronova Group s.r.o.patří:





V celém řetězci výroby publikací, reklamních
materiálů, podpůrných reklamních prvků nabízí
špičkové služby s nejvyšší možnou kvalitou servisu.
Nejsilnější zbraní proti konkurenci je naše know how
v celém výrobním procesu polygraﬁe. Vlastní výrobní
areál v Plzni - Tlučné (na dálničním přivaděči exit č. 93
Nýřany) nám pak umožňuje se dále rozvíjet a rozšiřovat
sortiment a rozsah služeb v odvětví polygraﬁe.














Euronova & Partners spol. s r.o.,
 poskytuje
  DTP
 služby (předtisková


která
příprava
 služby v oblasti

 (nadlinkové

dat),
ATL i BTL




i podlinkové reklamní aktivity), velkoformátový
digitální tisk a výrobu POS/POP
Rozsáhlé 

 materiálů.

portfolio
strojů zajišťuje velkou kapacitu
 tiskových

výroby a dokončovacích kroků. Dále se věnuje
eventmarketingovým službám
a společenské podpoře aktivit a podnikání našich
klientů.



MSBC Prague s.r.o.
se věnuje především eventmarketingovým
aktivitám a plánování kampaní. Společnost
provozuje největší zpravodajský portál
v regionu Plzen.cz.



W&P EURONOVA:
společnost patří v regionu Západních Čech mezi
lídry trhu s venkovní reklamou. Provozuje více než
600 reklamních ploch.

Dobrá Tiskárna s.r.o.
se věnuje především výrobě v oblasti
ﬂexotisku,



který
se využívá
při výrobě různých

 zejména


 druhů

etiket a při označování zboží.



 



Vlastní graﬁcké studio pro tvorbu a úpravy graﬁky.
 

























 






O NÁS
VYTISKNEME VÁM VŠE

Mediální skupina
Euronova Group
s.r.o.



 



 







POS A POP PRODUKTY PRO PODPORU PRODEJE






Zajistíme pro Vás produkty pro podporu Vašeho prodeje v místě nabídky.
Do POS (Point of Sale) produktů patří nejrůznější provedení podlahových samolepek
a samostojných poutačů s opěrkou, stojánků na zboží, závěsných poutačů tzv. woblerů
či třírozměrných objektů.
Nabízíme i pultové poutače.
Úkolem těchto reklamních produktů je upoutat pozornost a podpořit prodej
daného produktu přímo na místě jeho prodeje.












TAPETY
VÝSTAVNÍ STÁNKY
ETIKETY
TISK NA PEVNÉ MATERIÁLY
PANKARTY & A SYSTÉMY POP A POS
3D VÝŘEZ LOG A TVAROVÝ OŘEZ
POLEPY AUT A KAMIONŮ
OUTDOOR TISKY
PLÁTNA A REPRODUKCE OBRAZŮ
REBRAND OBCHODŮ

VÝSTAVNÍ STÁNKY

TAPETY












šířka role od 65 cm do 137 cm
materiál: tapety PVC i papírové
struktura hladká i reliéfní (hrubá)
spasování velkoplošných motivů: pruhy tapet
se skládají na sraz hrany k sobě bez přelepu
technologie tisku: UV tisk – zcela zdravotně
nezávadný, vhodné i do dětskych pokojů
či potravinářských provozů

stánky na míru dle individuálních požadavků
potisknutelné materiály:
karton, lamino, dibond, dřevo
možnost osvětlení
materiál na rámy výstavních stanků: hliník, dřevo, ocel
povrchová úprava tisku: laminace



vysoká kvalita tisku



široká nabídka kvalitních materiálů,
např.: papír, PP (Polypropylen), PE (Polyetylen), metalízovaný materiál



typ lepidla: dle povrchu a vlastností plochy pro aplikaci (standardní, silné, nonpermanentní atd.)



nosnou podložkou je silikonový papír nebo PET fólie



horká a studená ražba



lakování (lesk, mat)

GRAFICKÉ ETIKETY






uplatnění zjeména u potravinářských
výrobků a doplňků, vinařství, nápojů, kosmetiky,
domácí chemie, barev a laků, v reklamě atd.
vícebarevné etikety s možností ražby,
tisku do lepidla a z rubu, libovolné tvary
povrchová úprava UV lakem
pro výrobu těchto etiket lze využít
jakoukoliv technologii či jejich kombinaci

TERMOETIKETY




výroba na termocitlivý materiál,
který je nezbytný pro následný dotisk
u zákazníka
dotisk: termováhy, termotiskárny
nebo kombinace s etiketovací linkou

TERMO-TRANSFER ETIKETY


etikety určené pro černobílý i barevný
potisk v termotransferových
tiskárnách přes barvicí pásku

ETIKETY
Samolepicí etikety můžeme rozdělit na grafické, termoetikety, logistické
nebo speciální etikety, které jsou odlišné použitím na speciální povrchy.
Možnost výroby malých a velkých nákladů.

SPECIÁLNÍ ETIKETY




odolné proti mechanickému poškození,
vysokým teplotám a silným chemickým
vlivům
určené pro aplikaci na zmražené výrobky,
pro náročné aplikace v chemickém,
energetickém a jiném průmyslu

CENOVÉ ETIKETY
TABELAČNÍ ETIKETY
ETIKETY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ ETIKETY

NEKONEČNÉ PÁSY






samolepicí i nesamolepicí
bez výseku s nekonečným motivem
navinuty na kotoučích na nosné silikonové
podložce, ze které se při aplikaci odlepují
využití zejména pro reklamní účely
lze s nimi připevnit několik výrobků
dohromady, zvýraznit prodejní akci,
oblepit skupinové balení a jiné

TISK NA PEVNÉ MATERIÁLY


tisk přímo na pevné materiály, přední i zadní stranu
(zadní tisk zejména na skla a plexiskla, vhodný pro místa, kde hrozí vandalismus, poškrábání povrchu atd.)



druhy materiálů: např. Foam, Kappa a sklo (čiré, matné, plexisklo)



minimální rozměr: A4, maximální rozměr jednoho dílu: 3x2 m



graﬁka dodaná nebo návrh z našeho kreativního studia



uchycení obrazů pomocí distančních designových úchytů z různých materiálů

REKLAMNÍ BANNERY






3D VÝŘEZ LOG A TVAROVÝ OŘEZ





materiály: forex, karton, plech, dřevo, foam, kappa, papír
možnost podsvícení
dodání včetně montáže
maximální rozměr jednoho
písmene z rolových
materiálů je 1,35x3 m

PANKARTY, SYSTÉMY POP A POS





speciální prezentační desky dle konkrétního přání klienta
kartony od gramáže 200 g do 800 g/m2
dodání včetně stojánku na zadní straně pankarty
tisk ÚV technologií i ekosolventním tiskem s kašírováním fólie na povrch

materiály: vinylové tkaniny, vinylové síťoviny, vlajkové tkaniny, plátna
technologie tisku: (CMYK) digitální tisk
tiskové možnosti: max. tisková velikost - na roli šíře max. 3,2 m (digitální tisk),
tisk pro prosvětlené panely
ﬁnální úpravy: zpevňování okrajů, kovová oka, kapsy a tunýlky pro vypínací tyče
a lana, neviditelné spoje pro prosvětlení, tepelné sváření částí do velkých celků
expedice: v rolích (do plastové fólie nebo kartonu), na dutinku nebo na paletách

Zajistíme pro Vás výrobu všech druhů
a rozměrů reklamních bannerů



kompletní zpracování: od návrhu graﬁky až po ﬁnální realizaci



vizualizace na modelu v PC



částečné polepy i celopolepy



kvalita fólií od jednoho roku do osmi let



technologie tisku: mild a ekosolvent



polep všech typů vozidel



kvalitní povrchová laminace

POLEPY AUT A KAMIONŮ



velkoplošný tisk: od formátu A4 do neomezené velikosti



spojování panelů z PVC plachet svařovací technologií



billboardy, CLV, plakáty, bannery, sítě, samolepky



kvalita papíru: široká nabídka od billboradového papíru až po vyšší gramáž



maximální šíře tisku v jednom kuse 3,2 m



možnost laminace

OUTDOOR TISKY




UV tisk simulujicí obrazové plátno
- lesk, mat



minimální velikost A4
a maximální rozměr 1,37x6 m



struktura klasického plátna jako
na obrazech starých mistrů





možnost vybrat ze vzorníku
z několika struktur

graﬁka - vlastní návrh,
fotograﬁe nebo graﬁcký
návrh připravíme
(dodání PDF od 2 MB)



rámování dle přání zákazníka

PLÁTNA A REPRODUKCE
OBRAZŮ

široká nabídka materiálů a zpracování
(PVC fólie, taleta, plátno, pevné nerolové
materiály Foam, Kappa, forex, plexi,
sklo, dřevo, plech atd.)



tisková technologie:
ekoslovent, mildsolvent, UV tisk



trvanlivost fólie je od 6 měsíců
do 8 let – životnost u pevných materiálů
je v podstatě bez omezeni času



barevnost na materiálu vydrží min. 8 let

REBRAND OBCHODŮ



100% odolnost vůči UV záření



všechny druhy fólií
včetně perforovaných
s homologací
na skla vozidel



laminace zvyšuje
odolnost materiálu

SERVIS

Mediální skupina Euronova Group s.r.o.
Euronova & Partners spol. s r.o.



navržení graﬁky



volba vhodných materiálů



kalkulace



zaměření a naplánování
instalace 
 



výroba















Sídlo společnosti:
Nádražní 2744/14,
301 00 Plzeň



IČ: 263 53 610
DIČ: CZ26353610

 











dodání do místa určení



instalace



dokumentace díla



záruka







www.euronovagroup.com

Výrobní areál: Hlavní 54, Plzeň - Tlučná

 
 
Zdarma a nezávazně
kontaktujte
svého obchodního
zástupce, který Vám pomůže vybrat materiál a vytvoří
 



pro Vás kalkulaci a objednávku.


Tel.:
E-mail:








 377 227 585


+420
info@euronovagroup.com






NAŠI ZÁKAZNÍCI





 




www.euronovagroup.com

