
NÁPADITÁ VÝROBA 

USB flash disky 

      

 



Proč právě flash disky? 

 
 

Vysoká užitná hodnota. 

 

 

Dennodenní používání = jsou na očích. 

 

 

Nebo snad používáte více CDčka či DVDčka?  

 

 

Nebo snad stále používáte diskety? 

 

 

Kapacita až 128 GB, rychlost USB 3.0 , USB-C.  

 

 



Jak se odlišit od 

konkurence? 



Flashky ve vlastním designu! 



Jak na to? 



dle potřeb klienta 

navrhneme řešení 



Případová studie 

 

Město Znojmo chtělo do svého infocentra reklamní předmět 

s vysokou užitnou hodnotou, který bude s městem souviset. 
 

 



Město Znojmo 

 



Návrhy řešení 

 



Další ukázky 

http://www.speed-press.cz/mailing/flashdisk-prehled.pdf




USB People 

 
www.usbpeople.cz  

http://www.usbpeople.cz/




USB People kolekce 

USB Ball People 

USB Metal People 

USB People Standart 



Šperk s pamětí 





Doplněk s pamětí 





USB karta 





Klasické USB 







EKO USB 





Na psaní s pamětí 





USB OTG  



Flash disky OTG (on the go)  

 

Externí paměť pro Váš telefon. 

 

 

Rychlý přenos dat mezi telefonem a PC. 

 

 

Vhodné pro větší soubory, které by zbytečně zabíraly místo v telefonu. 

 

 

Micro USB / USB konektor. 

 

 

Originální novinka! 

 

 









Balení a příslušenství  



Možnosti balení a příslušenství  

 

Balení do dárkové krabičky s potiskem. 

 

 

Krabičky např. papírová, plastová, kovová, dřevěná, s průhledem, atd. 

 

 

Možnost nahrání vlastních dat ZDARMA. 

 

 

Možnost volitelného příslušenství např. šňůrka, prodlužovací kabel, atd. 

 

 

 

 









Obchodní podmínky 

 Předměty můžeme potisknout Vaším logem. 

 Možnost nahrání dat na usb flash disk ZDARMA. 

 Certifikace ROHS. 

 Nevybrali jste si? Naši obchodní zástupci Vám rádi poradí a navrhnou řešení. 

 

 

  

 

 



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 

 

Elektronické katalogy 2018 

 

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 84,90 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


Technologie reklamního značení 

Ve výrobním areálu v Libušíně disponujeme 32 stroji pro reklamní značení předmětů.  

 
Vysokorychlostní digitální UV LED tisk  

plnobarevný digitální potisk většiny 3D předmětů 

 

Špičková digitální technologie pro potisk textilních materiálů 

plnobarevný digitální potisk textilních výrobků 

 

Tamponový tisk    

barevný potisk většiny předmětů, zejména plastových 

 

Sítotisk 

potisk pro textil, sklo, porcelán, ale i plasty či rozměrnější předměty 

 

Transferový tisk 

technologie pro textil 

 

Výšivka 

pro textilní předměty 

 

Rotační laser 360° 

vypalování motivu po celém obvodu do kovu 

 

Laser 

vypalování motivu do kovu, dřeva i skla 

 

Ražba 

užití pro desky, peněženky, pouzdra, diáře 

 

Nášivka 

užití pro textil 

 

Pískování  

technologie značení skleněných předmětů 

 

Samolepka, visačka, logoprint 

vhodná zejména na obaly a plastové předměty 

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


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 %. 

 Množstevní slevy až -25%. 

 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.  

 

 

 

 



http://www.speed-press.cz/proc-si-nas-zvolit/


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 
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