
Jsme opět hvězdy 

3D reklamy      

 



Děkujeme Vám! 

 Těší nás, když se naši klienti zaměřují primárně na nápad, jak se lépe 

promovat, jak se dostat hlouběji do povědomí svých klientů nebo 

obchodních partnerů, než jen na náklady.  
 

 

Právě taková řešení budou s Vašimi klienty, obchodními partnery či 

zaměstnanci dlouhá léta.  
 

 

Díky této dlouhodobosti se tak jedná o nejefektivnější možnost reklamy. 
 

 

Právě s takovými řešeními vyhráváme ceny na prestižních soutěžích, 

jakými je například Hvězda 3D reklamy a POPAI AWARDS.  
 

 

Společně jsme tak vyhráli od roku 2009 celkem 8 prvních míst,  

14 druhých, 7 třetích a celkem 17 nominací.  



Co je Hvězda 3D reklamy 

  

Jedná se o soutěž kreativity reklamních 3D předmětů.  

Soutěž je vyhlašována společností M. I. P. Group a POPAI CE. 

Vyhlášení probíhalo společně s největším reklamním veletrhem u nás 

Reklama, Polygraf. 

 

 



Oceněná řešení 
 



1. místo 

kategorie 3DR hi-tech  

Powerbanka – záložní zdroj v designu propagovaného produktu 
powerbanka ve tvaru a kompletním designu krabičky cigaret P&S, kapacita 5200mAh, 

micro/USB kabel, čtyřstupňový indikátor stavu nabití, vestavěné LED světlo.  



2. místo 

kategorie Využití 3DR v rámci komunikačního mixu a dárek ke zboží  

Létající drak Sazkamobil 
skládací létající drak, který je možné si vymalovat přiloženými fixami. Informace na 

www.drakiada.sazkamobil.cz. Materiál polyester. Rozměr rozložený 60x50 cm. 



nominace 

volná kategorie  

Krkonošská razítka 
sada 10ks razítek, jednotlivá razítka velikost 5x5x1,5cm, razítkovací polštářek cca 5x10cm, 

balení ve dvoudílné papírovém boxu z recyklovaného papíru. Výběr motivů na razítkách je 

zúžen na druhy fauny a flory vyskytující se v KRNAP. 



Předchozí úspěchy 



2014-15 
2 × 1. místo 

1 × 3. místo 



2013 
1 × 1. místo 

1 × 2. místo 

1 × 3. místo 

4 × nominace 



2012 
1 × 1. místo 

1 × 2. místo 

3 × 3. místo 

3 × nominace 



2011 
1 × 2. místo 

2 × 3. místo 

2 × nominace 



2010 
1 × 1. místo 

5 × 2. místo 

4 × nominace 



2009 
1 × 1. místo 

3 × 2. místo 

3 × nominace 



Jsme opět vítěz kategorie 

Reklamní dárky 

 POPAI AWARDS 



Co je POPAI AWARDS 

 Soutěž POPAI AWARDS 2017 - přehlídka nejlepších řešení pro místo 

prodeje, kterou každoročně pořádá středoevropská pobočka POPAI, je 

již tradičně vnímána jako prestižní událost oboru in-store  marketingu pro 

tvůrce i zadavatele realizací v místech prodeje.  

 

Vítěz 2017 



POPAI AWARDS 

Každoročně se této prestižní soutěže účastníme. 

 
Vítěz 2009 



POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 

Každoročně se této prestižní soutěže účastníme. 

 

Vynikající realizace 2012 



POP AWARDS - ZLATÁ KORUNA 

Každoročně se této prestižní soutěže účastníme. 

 

Vítěz 2002 Vítěz 2003 



Nevybrali jste si? 

 

Chcete něco zajímavějšího? 

 

 



Objevte nové technologie 

Zjistěte, co dokáží naše nové digitální potiskové stroje. 

Přehrajte si videa na www.speed-press.cz  

http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/


http://www.speed-press.cz/mailing/digitalni-potisk-dtg-uv-clanek.pdf


Řešením jsou výrobky na zakázku! 

















Další nabídky 
Archiv všech novinek 

 

Nové Vánoční elektronické katalogy 2017 

 

Značkové a sportovní oblečení 

 

Čistící ubrousky PushClean 

 

Powerbank – záložní zdroje 

 

Luxusní značkové dárky 

  

Akce a slevy 

http://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/
http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf
http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety-2014.pdf
http://vip.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/mailing/reklamni-znackove-obleceni-sportovni-textil-2015.pdf
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/archiv-novinek/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


Proč gymnastický míč? 

 mnohostranná možnost cviků k upevnění zdraví i relaxace  

 

pomáhá snížit napětí organismu 

 

posiluje břišní a zádové svaly 

 

zpevňuje klouby 

 

akční cena 119,90 Kč bez DPH 



Překvapte netradičním 

reklamním předmětem 

 

Lisovaný čisticí ubrousek  

v plastovém pouzdře. 

  

Nová dimenze  

reklamního sdělení 

PushClean® 

 

http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf


držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM 

 

materiál kov/plast, 6 barevných variant 

 

baleno v dárkové krabičce 

 

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm 

 

Cena 499,90 Kč – AKCE 1+1 ZDARMA 

 

více na www.my-acm.cz   

 

 

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


Proč SPEED IT?   ? 

  
Samolepící bloček je 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 

 

www.speed-it.cz  

http://www.speed-it.cz/
http://www.speed-it.cz/
http://www.speed-it.cz/


jsme přímý distributor pro český B2B trh 

 

vzorky v naší vzorkovně 

 

více na  

Luxusní značkové předměty 

 

http://vip.speed-press.cz/


 

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.pdf


 

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


Více na www.usbpeople.cz  

http://www.usbpeople.cz/


Značkové a sportovní oblečení 
 

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

 

XD apparel 

Elevate 

Adidas 
 

více na 

http://www.speed-press.cz/mailing/reklamni-znackove-obleceni-sportovni-textil-2015.pdf


Proč reflexní předměty? 

 darujte předmět, který ochrání, bude skutečně používán a je navíc trendy 

 

řekněte, že myslíte na bezpečnost ostatních 

 

víte, že v noci dojde u 59,7 % chodců a 25,9 % cyklistů k úmrtí z důvodu jejich špatné 

viditelnosti?  

 

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat  

 

vyberte si z naší široké nabídky reflexních bezpečnostních reklamních předmětů nebo 

si u nás nechte vyrobit vlastní na zakázku.  

 

vybrané předměty splňují bezpečnostní normy EN20471 a EN13356. 

http://www.speed-press.cz/mailing/reflexni-predmety-bezpecnost-reklamni-nabidka.pdf


Obchodní podmínky 

 Předměty můžeme potisknout Vaším logem. 

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, bez potisku, grafických příprav 

a příprav tisku. 

 Všechny ceny jsou na uvedené minimální množství. 

 Při objednávce pod min. množství bude dle VODP účtována přirážka 7 %. 

  Nevybrali jste si?  

 Pak Vám rádi vytvoříme výrobek dle Vašich přesných potřeb na zakázku nebo 

navrhneme řešení z dalších 65 000 předmětů. 

 Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.  

 

 

 

 



Kontakty 

SPEED PRESS Plus a.s. 

reklamní a dárkové předměty 

Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

 

T  +420 234 140 111-3  

F  +420 234 140 330-2 

E  sales@speed-press.cz 

W www.speed-press.cz   

 

 
IČO 25765647, DIČ CZ25765647 

Sídlo: Přemyslova 830, Libušín 273 06 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 270483276/0300 

mailto:sales@speed-press.cz
mailto:sales@speed-press.cz
mailto:sales@speed-press.cz
http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/
https://www.facebook.com/SPEEDPRESSPlusCZ
https://www.linkedin.com/company/speedpresspluscz
https://www.youtube.com/c/SpeedpressCzPlus
http://www.speed-press.cz/socialni-site/

