
Tipy  

 



Organza sáčky 

 



Proč organza sáčky? 

  
vysoká užitná a designová hodnota za velmi nízké ceny 

 

široké užití 

 

rychlá aplikace 

 

okamžitě skladem 

 

vzorky k dispozici na vzorkovně na Praze 9 



1,90 Kč/ks 

TUZORGA 
organza sáček pro dárkové 

balení propisovacích tužek 

Rozměr: 20 × 3 cm 

Minimální množství: 100 ks 

 

 

 

 

100770 100769 100771 100772 100773 



3,90 Kč/ks 

ORGA 
organza sáček se stuhou pro 

dárkové balení předmětů 

Rozměr: 25 × 15 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 

201151 

201150 

201152 201153 201155 



5,50 Kč/ks 

VINORGA 
organza obal na láhev se stuhou 

Rozměr: 36 × 16 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

600374 

600369 

600370 600371 



PushClean® 



Překvapte 

netradičním 

reklamním 

předmětem 



Lisovaný čisticí ubrousek  

v plastovém pouzdře  



 

 
Nová dimenze  

reklamního sdělení 



Jak PushClean® použít 
 
 



materiál ubrousku celulóza z bambusu = 100% přírodní 

 

rozměr ubrousku 22 × 24 cm 

 

průměr pouzdra 4,3 cm, výška pouzdra 1,3 cm 

 

hypoalergenní, nekarcinogenní, ekologický  

 

 

Technické specifikace 



Na cesty 



Proč z bambusu 
 

 

nejrychleji rostoucí rostlina na planetě, produkuje  

o 35 % kyslíku více než jiné stromy 

 

má přirozenou schopnost se regenerovat = při jeho 

pěstování není potřeba používat škodlivé chemikálie, 

pesticidy a hnojiva (na rozdíl od pěstování bavlny) = 

nedochází ke znečištění podzemních vod a půdy 

 

komplexní systém bambusových kořenů chrání před 

erozí a hustý porost chrání půdu před UV zářením 



Horeca 



Nezávadný 

 
 

neobsahuje syntetické látky (jako např. alkoholy)  

a tedy neškodí kůži 

 

alkoholy snižují schopnost těla zpracovávat vitamin A = 

urychlení procesu předčasného stárnutí a tedy vzniku 

vrásek 

 

sterilní, ideální pro děti 



Na sport 



Na sport 



Ekologický 

 

 
absorbován v půdě v průběhu 12-ti týdnů 

 

funguje i jako výživa pro některé rostliny 

 

plastový obal je 100% recyklovatelný 
 



Direct mail 



Nabízené druhy  

na ruce a obličej 

pro domácí mazlíčky 

odličovací 

pro údržbu kožených povrchů 

pro intimní hygienu 

pro odstranění zápachu 

proti hmyzu (repelentní) 



Festivaly 



Možnosti balení 

jednotlivé kusy 

2-3-4 kusy v papírovém 

odtrhovacím obalu 

plastový blistr 



Do auta 



Gymnastický míč 

 



Proč gymnastický míč? 

 mnohostranná možnost cviků k upevnění zdraví i relaxace  

 

pomáhá snížit napětí organismu 

 

posiluje břišní a zádové svaly 

 

zpevňuje klouby 



SPC14100100 

135,90 Kč/ks 

GYMNASTICKÝ MÍČ 
perfektní preventivní pomůcka proti zdravotním 

potížím, především zad, cvičení vhodné pro 

každého; baleno v krabici s nožní pumpou a radami 

pro cvičení; k dispozici ve vzorkovně 

Rozměr: průměr 75 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



SPC14100200 

135,90 Kč/ks 

GYMNASTICKÝ MÍČ 
perfektní preventivní pomůcka proti zdravotním 

potížím, především zad, cvičení vhodné pro 

každého; baleno v krabici s nožní pumpou a radami 

pro cvičení; k dispozici ve vzorkovně  

Rozměr: průměr 75 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



SPC14100300 

135,90 Kč/ks 

GYMNASTICKÝ MÍČ 
perfektní preventivní pomůcka proti zdravotním 

potížím, především zad, cvičení vhodné pro 

každého; baleno v krabici s nožní pumpou a radami 

pro cvičení; k dispozici ve vzorkovně  

Rozměr: průměr 75 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 





Proč USB People ? 

  
oblíbené designy v podobě lidí 

 

patentovaný design 

 

design panáčka možno namíru 

 

užitný a praktický produkt 

 

více na www.usbpeople.cz   

http://www.usbpeople.cz/


501062 

KALKULACE 

USB PEOPLE 
plastový USB flash disk 

panáček, možnost výběru 

designu, 1 GB až 32 GB 

Rozměr: 3,7 × 8,2 × 1,6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



300756 

KALKULACE 

BALL USB PEOPLE 
plastový USB flash disk 

panáček ball, možnost 

výběru designu, 1 GB až 

32 GB 

Rozměr: 3,7 × 8,2 × 1,6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



300294 

KALKULACE 

MICRO PEOPLE 
plastový USB flash disk 

panáček, možnost výběru 

designu, 1 GB až 32 GB 

Rozměr: 2,3 × 5,1 × 1,7 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



300757 

KALKULACE 

RUBBER USB 

PEOPLE 
plastový USB flash disk 

panáček, možnost výběru 

designu, 1 GB až 32 GB 

Rozměr: 3,7 × 9,3 × 1,6 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



300293 

KALKULACE 

MINI PEOPLE 
plastový USB flash disk 

panáček, možnost výběru 

designu, 1 GB až 32 GB 

Rozměr: 2,7 × 6,5 × 1 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



300295 

KALKULACE 

METAL PEOPLE 
kovový USB flash disk 

panáček, možnost výběru 

designu, 1 GB až 32 GB 

Rozměr: 4,4 × 8,5 × 1,7 cm 

Minimální množství: 50 ks 

 

 

 

 



USB POWER PEOPLE 

KALKULACE 
USB flash disk (1 až 16 GB) + 

Powerbanka  v dárkové krabičce 

Nebo varianta jen Powerbanka 

bez paměti 

Rozměr: 10,8 x 4,5 x 1,8 cm 

Minimální množství: 5 ks 



Flash disk  

ve vlastním designu 

 



 

patentovaný design 

 





 

pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme flash disk v jakémkoliv tvaru a designu 

 

                                             více na                                                                  Otevřít nabídku 

http://www.speed-press.cz/mailing/usb-flash-disk-na-miru-nabidka.pdf


Power banky 
záložní zdroj energie 

 



O co se jedná? 

 
Používáte telefon či tablet? Co Vám poskytují? Je to komunikace se 

světem, získávání informací na internetu, poslouchání hudby či pro 

pořizování Vašich fotek? 

 

 

A stalo se Vám někdy, že jste si něco z toho nemohli dopřát kvůli vybité 

baterii? Vybavujete si ten stres při tom? 

 

 

Právě power banka Vám pomůže tento limit odstranit.  

Jedná se o záložní zdroj energie, o univerzální externí baterii pro Váš 

telefon, tablet či jiná analogická zařízení.  

 

 



 

pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme power banku v jakémkoliv tvaru a designu 

 

                                               více na Otevřít nabídku 

http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety-2014.pdf


SPEED IT 

 



Proč SPEED IT?   ? 

  
velmi oblíbený a užitný předmět 

 

můžete být se svým logem stále na očích 

 

každý lístek může být opatřen až plnobarevným potiskem 

 

možno vyseknout do libovolného poutavého designu 

 

lze vytvořit i poutavý přebal 



SPEED-IT ® 
samolepicí bločky 

Rozměr: 51 × 74 mm 

Minimální množství: 500 ks 

 

 

 

 

700036 700037 700039 700040 700038 

700077 700080 700078 700079 

700094 700095 700097 700098 700096 

standard 

25 lístků 4,90 Kč/ks 

50 lístků 6,90 Kč/ks 

100 lístků 10,50 Kč/ks 

neonové 

25 lístků 6,50 Kč/ks 

50 lístků 9,20 Kč/ks 

100 lístků 14,90 Kč/ks 

voňavé 

25 lístků 6,90 Kč/ks 

50 lístků 9,90 Kč/ks 

100 lístků 16,20 Kč/ks 

700041 700042 700044 700045 700043 

700031 700032 700034 700035 700033 

700118 700121 700119 700120 

700064 700067 700065 700066 

700122 700123 700125 700126 700124 

700081 700082 700084 700085 700083 



SPEED-IT ® 
samolepicí bločky 

Rozměr: 68 × 74 mm 

Minimální množství: 500 ks 

 

 

 

 
700021 700022 700024 700025 700023 

700086 700089 700087 700088 

700103 700104 700106 700107 700105 

standard 

25 lístků 5,90 Kč/ks 

50 lístků 8,20 Kč/ks 

100 lístků 13,20 Kč/ks 

neonové 

25 lístků 7,90 Kč/ks 

50 lístků 11,20 Kč/ks 

100 lístků 18,90 Kč/ks 

voňavé 

25 lístků 8,20 Kč/ks 

50 lístků 11,90 Kč/ks 

100 lístků 20,50 Kč/ks 

700026 700027 700029 700030 700028 

700016 700017 700019 700020 700018 

700090 700093 700091 700092 

700055 700058 700056 700057 

700108 700109 700111 700112 700110 

700059 700060 700062 700063 700061 



SPEED-IT ® 
samolepicí bločky 

Rozměr: 102 × 74 mm 

Minimální množství: 500 ks 

 

 

 

 

700006 700007 700009 700010 700008 

700099 700102 700100 700101 

700113 700114 700116 700117 700115 

standard 

25 lístků 7,50 Kč/ks 

50 lístků 11,20 Kč/ks 

100 lístků 18,50 Kč/ks 

neonové 

25 lístků 9,90 Kč/ks 

50 lístků 15,20 Kč/ks 

100 lístků 26,90 Kč/ks 

voňavé 

25 lístků 10,90 Kč/ks 

50 lístků 16,50 Kč/ks 

100 lístků 28,90 Kč/ks 

700011 700012 700014 700015 700013 

700001 700002 700004 700005 700003 

700068 700071 700069 700070 

700046 700049 700047 700048 

700072 700073 700075 700076 700074 
700050 700051 700053 700054 700052 



+LINE 

 



Proč SPEED I   ? 

  
značku +LINE charakterizuje vysoký poměr kvality ku ceně 

 

zaměřena na deštníky, ručníky a osušky 

 

zajímavé designy a funkce deštníků, které vydrží 

 

ručníky příjemné na dotek, ručníky možno s pruhy ve vlastních barvách 



Ručníky a osušky 
 



500611 

31,90 Kč/ks 

GIGA 
transparentní pouzdro na 

ručník nebo osušku 

Rozměr: průměr 15 × 28 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 



500612 

35,50 Kč/ks 

GONE 
transparentní pouzdro na 

ručník nebo osušku 

Rozměr: 10 × 24 × 30 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 



68,90 Kč/ks  

CHAMPION 
froté ručník, 100% bavlna, 400 gr.  

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 30 ks 

500597 500591 500589 500587 



73,90 Kč/ks  

CHAMPION 
froté ručník, 100% bavlna, 400 gr.  

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 30 ks 

500603 500593 



79,90 Kč/ks 

LINE 
froté ručník, 100% bavlna, 

450 gr. 

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 20 ks 

 

 

 

 

511822 

511822 

511822 

511822 

511822 

511822 

511822 

511822 



79,90 Kč/ks  

CHAMPION 
froté ručník, 100% bavlna, 400 gr.  

Rozměr: 50 × 100 cm 

Minimální množství: 30 ks 

500595 500599 500601 500605 

500607 



126,90 Kč/ks  

META 
froté osuška, 100% bavlna, 400 gr. 

Rozměr: 70 × 140 cm 

Minimální množství: 20 ks 

500596 500590 500588 500586 



126,90 Kč/ks  

META 
froté osuška, 100% bavlna, 400 gr. 

Rozměr: 70 × 140 cm 

Minimální množství: 20 ks 

500592 

500596 



138,90 Kč/ks 

LINEO 
froté osuška, 100% 

bavlna, 450 gr. 

Rozměr: 70 × 140 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 

511828 

511825 511826 

511827 

511829 511830 



149,90 Kč/ks  

META 
froté osuška, 100% bavlna, 400 gr. 

Rozměr: 70 × 140 cm 

Minimální množství: 20 ks 

500594 500598 500604 500600 



Deštníky 
 



501062 

79,90 Kč/ks 

LINAP 
deštník zn. +LINE 

Rozměr: průměr 116 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 



900052 

123,90 Kč/ks 

EMPEROR 
deštník s kovovou 

konstrukcí zn. +LINE 

Rozměr: průměr 117 cm 

Minimální množství: 10 ks 

 

 

 

 



900121 

145,90 Kč/ks 

ORLAND 
skládací deštník zn. 

+LINE 

Rozměr: průměr 102 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



501063 

189,00 Kč/ks 

EGON 
deštník zn. +LINE 

Rozměr: průměr 140 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



900122 

199,90 Kč/ks 

PASKAL 
skládací deštník zn. 

+LINE 

Rozměr: průměr 88 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



900123 

219,90 Kč/ks 

RAUL 
skládací deštník zn. 

+LINE 

Rozměr: průměr 102 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



900124 

259,90 Kč/ks 

RAUZ 
skládací deštník zn. +LINE 

s LED svítilnou v rukojeti 

Rozměr: průměr 102 cm 

Minimální množství: 5 ks 

 

 

 

 



Luxusní značkové 

předměty 
 



 

v sortimentu najdete  

 

designové psací potřeby 

 

plnicí, kuličková a keramická pera 

 

věšáčky na tašky 

 

šátky 

 

kožené peněženky 

 

klíčenky 

 

desky i tašky 

 

hodinky 

 

USB flash disky  

 
jsme přímý distributor pro český B2B trh 

 

vzorky v naší vzorkovně 

 

více na  

 

  
Otevřít nabídku 

http://www.speed-press.cz/mailing/luxusni_zbozi.pdf
http://www.speed-press.cz/mailing/luxusni_zbozi.pdf










Značkové a sportovní oblečení 
 

využijte k podpoře prodeje opravdu kvalitní značkové a sportovní oblečení jakými jsou značky 

 

Adidas 

XD apparel 

Elevate 
 

více informací na 

Otevřít nabídku 

http://www.speed-press.cz/mailing/reklamni-znackove-obleceni-sportovni-textil-2014.pdf




Nový reklamní koncept  

Maximalizace zásahu komerčním vzkazem 

 

Vhodné pro rozdávání při:   

eventech 

setkáních 

recepcích 

v obchodech 

poštou 

 



  = BONBONY POTIŠTĚNÉ JEDLÝM INKOUSTEM 

 

    logo na každém bonbonu  

     max. 4 přímé barvy 

  

    Mentolová příchuť  

 

    Plechová krabička s průhledným víčkem 

       

    cca 38 bonbonů v krabičce  

 

    Minimální množství 200 ks 

 

SWEETPRINTS 





Různá loga v jedné krabičce 

 
minimální množství pro 1 logo je 200 ks 

mix log nelze realizovat pro 200 ks 

 

mix log v 500 ks = max. 2 loga 

 

mix log v 1000 ks = max. 5 log 

 

mix log v 2000 ks = max. 10 log 

 



LOGO  

 
 Jedlý inkoust 

jsou v souladu s EU legislativou pro potravinářství 

 

 

 

Pantone barvy se mohou mírně lišit od zadání 

 

 

 

 

 

Ceny včetně tisku 4-barevného loga na bonbony a na krabičku. 
 

 

 



Krabička a bonbon 
Krabička:  

materiál plech 

průměr krabičky 5 cm 

výška krabičky 2,6 cm 

tisknutelná plocha na víčku o průměru cca 4 cm 

 

 

Bonbon: 

mentolový 

bez cukru 

tisknutelná plocha o průměru cca 10 mm 

 



200 – 500 ks – 15 dní po schválení 

grafických podkladů 

 

 

 

1000 – 2000 ks – 20 dní po schválení 

grafických podkladů 

 

Doba výroby 





Firma PRODIR vyrábí své 

výrobky 100% ve Švýcarsku.  



Při výrobě jsou přísně dodržovány 

 švýcarské normy. 

 

 



Délka stopy náplní  

až 4 km.  
 



 

Životnost psacích potřeb  

4-5 let.  

 

Výrobky jsou díky své dlouhé 

životnosti šetrné k životnímu 

prostředí.  



Barvy inkoustu: Psací systém: 

Používané plovoucí kuličkové 

náplně zaručují velmi jemné 

linie psaní. 



 

 

Vysoké nároky na výrobu zaručují 

dodání per v bezvadném stavu až 

k zákazníkovi. 





Produkty získaly ocenění  

za design. 





Produkty schváleny společností 

SGS (www.sgs.com). 

 

 

http://www.sgs.com/




Nové modely  

 

ES1, ES2, DS3.1 

 

 byly navrženy firmou  

BMW Group Designworks USA. 















Dual Box 

obal z recyklovaných PET lahví a papíru 

 

obal z papíru 



Tisky jsou prováděny na 

nejmodernějších strojích. 













sestavte si propisku zn. prodir dle svých představ přes konfigurátor 

 

 

Přejít na konfigurátor 

http://www.prodir.com/en-US/partner-lounge/partner-create-your-pen?id=31424


ACM 

 



držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM 

 

materiál kov/plast, 6 barevných variant 

 

baleno v dárkové krabičce 

 

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm 

 

více na www.my-acm.cz   

 

 

http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/


Obchodní podmínky 

 Produkty můžeme potisknout Vaším logem. 

 Vzorky u nás ve vzorkovně na Praze 9. 

  

 

 



Podpořte efektivně 

své prodeje 



3 × PROČ? 

 

 



1-6 měsíců         6-12 měsíců              1-2 roky                > 2 roky 

dlouhotrvající 

reklamní efekt, 

obdarovaný má 

často předmět více 

než 2 roky 

Proč podpořit své obraty předměty podpory 
prodeje? 

 
 

Jediný způsob jak se dostat se svým brandem/značkou na velmi 

dlouhou dobu a tak blízko k lidem. 

 

37 % lidí používá reklamní a dárkový předmět déle než 2 roky 

75 % lidí jej používá déle, než 6 měsíců 

 



Proč se dozvědět více právě od nás? 

 
 

dokážeme Vám vyvinout a vyrobit nejpřesnější řešení pro Vás 

zakázkovou výrobou 

 

unikátním řešením od nás své klienty nejen potěšíte, ale i překvapíte 

 

šetříme Vám čas naším proaktivním přístupem 

 

můžeme Vám ušetřit až desítky procent plánovanou výrobou 

 

plánovanou výrobou Vám také minimalizujeme stres 

 

chceme abyste se orientovali, proto Vám také všechny procesy dopředu 

přesně popíšeme 



Proč využít právě naši společnost? 

  

máte možnost využít 24 let zkušeností 

 

můžete získat vlastní jedinečnost komplexním řešením výrobou na 

zakázku nebo výběrem z pestré škály 40 000 skladových předmětů 

 

využijete kontaktů výrobce, přímého distributora a prodejce, který je 

napojen na výrobní závody po Evropě, Dálném východě a s vlastní 

kanceláří v Číně 

 

rádi Vás inspirujeme v naší rozsáhlé vzorkovně s 7 900 předměty na 

Praze 9 

 

s námi nekupujete zajíce v pytli, rádi Vám totiž vzorky zdarma zapůjčíme 

 

disponujeme vlastním výrobním a skladovým zázemím, v Libušíně za 

Prahou, s kapacitou 5 000 paletových míst a 28 tiskovými stroji  



JAK? 

 

 



Jak začít? 

 
chceme být Vašimi partnery a právě proto preferujeme určitě osobní 

setkání v naší rozsáhlé vzorkovně nebo u Vás 

 

pracujeme způsobem, kdy nejprve potřebujeme znát Vaše potřeby, dále 

navrhujeme řešení, která společně konzultujeme; po realizaci hodnotíme 

úspěšnost a plánujeme řešení další 

 

rádi Vás zveme na osobní schůzku u kávy či čaje 

 

stačí kontaktovat naše obchodní zástupce na odkazu 

 

 

http://www.speed-press.cz/kontakty/  
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NĚCO NAVÍC! 

 

 



Něco navíc! 

 
během posledních pár měsíců jsme mohutně investovali do 4 nových 

strojů.  

 

co to pro Vás znamená? 

 

v našem oboru je to budoucnost. Vy si tak můžete užít plnobarevné 

potisky. Předměty, kdy každý nese jméno obdarovaného a on tak 

dostane něco naprosto personalizovaného. A to vše za daleko nižší 

ceny, než jste byli doposud zvyklí! 

 

ještě jsme ani nevyrazili s kampaní! Buďte rychlejší, než Vaše 

konkurence. Stačí nás jen kontaktovat. 

 

 

http://www.speed-press.cz/kontakty/  
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Objevte nové technologie 

Zjistěte, co dokáží naše nové potiskové stroje. 

Přehrajte si videa na www.speed-press.cz  
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Ocenění 

Za naši práci hovoří také naše realizace, reference našich klientů a 

ocenění na prestižních soutěžích. 



Kontakty 

SPEED PRESS Plus a.s. 

reklamní a dárkové předměty 

Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

 

telefony +420 234 140 111-3  

fax +420 234 140 330-2 

e-mail prodej: sales@speed-press.cz 

web www.speed-press.cz   

 
IČO: 25765647, DIČ: CZ25765647 

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 139 430 267/0100 
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