
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 25 let zkušeností 

 

můžete získat vlastní jedinečnost komplexním řešením výrobou na 

zakázku nebo výběrem z pestré škály 65 000 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 8 655 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 32 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 

moderních strojů na digitální plnobarevný potisk textilu a 3D předmětů.  

 

co to pro Vás znamená? 

 

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

potisky. Reklamní 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 digitální 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 

každoroční ocenění na prestižních soutěžích Hvězda 3D reklamy a Popai. 



Další nabídky 

Naše tipy 

 

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


Řešením jsou i výrobky na zakázku! 



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