
Světové tipy 

nová inspirace 



Elektronika 



KALKULACE 
digitální silikonové hodinky na prst 



KALKULACE 
sluchátka se zapínáním na zip, možno 

ve vlastní pantone barvě od 3000 ks, 

jack 3,5mm vhodný pro všechny 

elektronické přehrávače a smartphony, 

baleno v opp sáčku  



KALKULACE 
tkaničková sluchátka, jack 3,5mm, 

baleno v polysáčku  
Rozměr: 1,2 m 



KALKULACE 
elektronický USB zapalovač, bez plynu či 

benzínu, bez plamenu, napájen vnitřní baterií, 

nabíjitelný přes USB port, možnost rozšíření 

o kapacitu a lze použít jako USB disk, baleno 

v papírové krabičce 
Rozměr: 7 × 20 × 1,4 cm 



KALKULACE 
rozbočovač na sluchátka ve tvaru zátky, 3,5mm 

jack, barva dle pantone, baleno v polysáčku 
Rozměr: kabel 12 cm, průměr rozbočovače 3,5 cm 



KALKULACE 
stereo reproduktor ve tvaru hasicího 

přístroje, k mobilním telefonům a 

tabletům, včetně vestavěné dobíjející 

baterie, standardní 3,5mm stereo jack, 

baleno v bílé kartonové krabičce, 

patentem chráněný produkt a design 



KALKULACE 
portfolio s powerbankou na nabíjení mobilních zařízení, 

magnetické zapínání, blok s 20 linkovanými listy, 5 kapes 

na kreditní karty či vizitky, 2 elastické kapsy na flash 

disky, univerzální elastická kapsa na mobilní telefon, 

kapsa na tablet se speciálními úchyty pro různé rozměry, 

powerbanka 4000mAh s 3 konektory 
Rozměr: 27,2 × 23 × 3 cm 



KALKULACE 
baterka s 6 LED a s páskem na suchý zip, možnost 

přidělání na řídítka, baterka se skládá z 9V baterie a 6 × 5 

cm LED části, baleno v polysáčku 
Rozměr: 7 × 2,6 × 1,7 cm 



KALKULACE 
iClip, baterka s klipem na připevnění, patentovaný model, 4 LED 

diody, napájení pomocí 2 baterií, potisk logem na plochu 2,5 × 2,5 

cm, baleno v polysáčku 
Rozměr: 3,1 × 4,6 cm,  



KALKULACE 
bluetooth rukavice se třemi funkčními prsty s povrchem vhodným pro dotykové 

displeje, používají se pro ovládání mobilního telefonu pomocí propojení 

bluetooth, v jedné rukavici je zabudovaný mikrofon (v palci) a sluchátko (v 

malíčku), na rukavicích je také indikátor síly baterie, 95% akryl, 5% spandex, 

branding labelem, baleno v polysáčku 



KALKULACE 
USB větráček, každý kus balen v PVC krabičce 
Rozměr: 16 × 5,5 × 13 cm, délka kabelu 1,3 m  



KALKULACE 
vibrační reproduktor X-Sticker, 

výsledný zvuk se odvíjí od předmětu, 

na kterém je reproduktor připevněn 

(stůl, hrnek, plechovka, krabice ...), 

včetně napájecího kabelu, lze napájet 2 

× AAA bateriemi (nejsou součástí), 

baleno v blistru, patentovaný produkt 
Rozměr: 3,5 × 9 cm  



KALKULACE 
vibrační reproduktor X-Vibe, výsledný 

zvuk se odvíjí od předmětu, na kterém 

je reproduktor připevněn (stůl, hrnek, 

plechovka, krabice ...), včetně 

napájecího kabelu, lze napájet 2 × AAA 

bateriemi (nejsou součástí), baleno v 

blistru, patentovaný produkt 
Rozměr: 3,5 × 9 cm  



Do kuchyně 



KALKULACE 
silikonová formička na led s možností zamrazení 

kusu ovoce, baleno v polysáčku  
Rozměr: 4 × 4,5 cm 



KALKULACE 
sada 2 ks valentýnských tužek, baleno v blistru s plnobarevným 

potiskem kartičky dle designu klienta, barva tužek ve vlastní 

pantone barvě 
Rozměr: kartička 16 × 8,5 cm, tužka 12 a 12,5 cm, srdíčko 2,3 cm 



KALKULACE 
plastový kelímek na salát se zabudovanou mističkou 

na dresink a vidličkou, baleno v polysáčku 
Rozměr: výška 19,7 cm 



KALKULACE 
plastová lahev bílá/černá s transparentním průřezem v červené, zelené, modré 

a oranžové barvě, materiál patentovaný Tritan, baleno v bílé papírové krabičce 

bez potisku  
Objem: 0,35 l 



KALKULACE 
skládací kapesní nůž, s keramickou čepelí, šetrné ke krájeným pokrmům, 

zelenina a ovoce nevadne, nehnědne, potraviny nemění chuť ani vůni a 

zůstávají déle svěží, ideální zejména pro přípravu dětských a dietních 

pokrmů, mimořádně ostré keramické čepele, při běžném používání se netupí 

a nikdy nerezaví, zaoblená špička odolná vůči poškození, návod k použití 

uvnitř balení v bílé kartonové krabičce  
Rozměr: čepel 6 × 2,9 × 0,2 cm, rukojeť 8 cm 



Další výběr 



KALKULACE 
plastové kolíčky 



KALKULACE 
plastový žeton do vozíku s držákem 

nákupního seznamu, včetně kovového 

kroužku na klíče, patentovaný produkt 



KALKULACE 
holicí strojek ve tvaru i velikosti 

kreditní karty 



KALKULACE 
silikonový držák na karty, využitelný i jako stojánek na 

smartphone, na zadní straně lepicí páska pro snadné 

nalepení na zadní stranu telefonu, baleno v opp sáčku 
Rozměr: 9,1 × 5,7 × 0,5 cm 



KALKULACE 
silikonová zarážka do dveří ve vlastním 

designu, baleno v opp sáčku 
Rozměr: 7,6 × 2,1 cm; 0,3 až 2,6 cm 



KALKULACE 
silikonový svinovací náramek na ruku s rockerskými ostny, 

vlastní pantone barva v ceně, každý kus balen v opp sáčku  

Rozměr: 21,5 × 2,5 × 0,3 cm 



KALKULACE 
latexový balonek se zabudovaným LED světlem uvnitř 

balonku, LED dioda se aktivuje zatažením za papírový pásek, 

baleno v polysáčku  
Rozměr: průměr balonku 30 cm 



KALKULACE 
neoprenová závěsná kapsa do auta, 

háček na zavěšení do ventilace, 3mm 

neopren, baleno v polysáčku 

Rozměr: 10,8 × 9,1 × 11 cm 



KALKULACE 
sada 6 ks silikonových tkaniček, baleno v opp 

sáčku 
Rozměr: délka 12 cm, možno natáhnout až na 15 cm 



KALKULACE 
dětská ramínka 



KALKULACE 
látkový letní přehoz do V, materiál 

105gsm single jersey, otevřená záda, 

bez brandingu, baleno v opp sáčku  
Rozměr: 140 × 70 cm 



KALKULACE 
šátek (pashmina) s třásněmi, 35% 

viskóza / 65% polyester, 250gsm,  

baleno v opp sáčku 
Rozměr: 75 × 185 cm 



KALKULACE 
multifunkční outdoor nástroj, obsahuje 

píšťalku, LED světlo, lupu, kompas, 

teploměr a lanyard na krk, každý kus 

balen v opp sáčku  
Rozměr: 11 × 4,7 × 2,5 cm 



KALKULACE 
zajímavé řešení na zakrytí kabelů 



KALKULACE 
skládací tašky se stahovací šňůrou, složitelné do rozmanitých tvarů 



KALKULACE 
skládací nákupní taška s hliníkovým 

držadlem, barva černá, červená, modrá, 

dle pantone od 3000 ks 
Rozměr: 40 × 20 × 24 cm 



Nevybrali jste si? 

 

Chcete něco zajímavějšího? 

 

 



Objevte nové technologie 

Zjistěte, co dokáží naše nové 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/


Další nabídky 

Nové online katalogy 2015 

 

Gymball 

 

Čistící ubrousky PushClean 

 

Powerbank – záložní zdroje 

 

Jarní nabídka 

 

Akce a slevy 

http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/mailing/gymball.pdf
http://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/
http://www.speed-press.cz/mailing/jaro-velikonoce-2015-reklanmni-predmety-SPEED-PRESS.pdf
http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf
http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety-2014.pdf


Obchodní podmínky 

 Předměty můžeme potisknout Vaším logem. 

 Nevybrali jste si?  

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

navrhneme řešení z dalších 55 000 předmětů. 

 

 

 

  

 

 



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 55 000 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 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/  

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


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 

mailto:sales@speed-press.cz
mailto:sales@speed-press.cz
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