
Nabídka reklamních a 

dárkových předmětů 

s Valentýnskou tématikou 

      

 



Mentolky  
S907578 

Srdce plné mentolek 

Cena: 15,50 Kč/ks 

Rozměr: 7,8x4,8 cm 

Minimální množství: 100ks 



klíčenka 
S907575 

Matná kovová klíčenka ve tvaru 

srdce v červeno-stříbrném 

provedení. Individuální dárkové 

balení. 

Cena: 27,90Kč/ks 

Rozměr: 5,7 x 2,5 cm 

Minimální množství: 50ks 

 



Svíčka 
S611918 

Parfemovaná svíčka ve tvaru srdce 

Cena: 15,90 Kč/ks 

Rozměr: 5,5 x 5,5 x 2,4 cm 

Minimální množství: 100ks 



Antistres  
200998 

Antistres ve tvaru srdce 

Cena: 12,90 Kč/ks 

Rozměr: 7,2 x 6,8 x 5,5 cm 

Minimální množství: 100ks 



Držák na tašku  
S104961 

Háček na tašku ve tvaru srdce 

Cena: 48,50 Kč/ks 

Rozměr: 5,5 x 5 cm 

Minimální množství: 30ks 



Mýdlo  
S152391 

3 ks mýdel ve tvaru srdce v PVC dárkové krabičce 

Cena: 31,50 Kč/ks 

Rozměr: 7 x 6,3 x 4 cm 

Minimální množství: 50ks 



šablona na kávu  
S170121 

šablona na kávu vet varu srdce 

Cena: 19,50 Kč/ks 

Rozměr: 11,5 x 8 cm 

Minimální množství: 100ks 



Propiska 
S907570 

Plastové kuličkové pero s 

modrou náplní s blikajícím 

efektem. Po dotyku se 

rozsvítí. Včetně 3 baterií. 

Cena: 20,80Kč/ks 

Rozměr: 19,8L x 2,5 cm 

Minimální množství: 100ks 



Propiska  
S900883 

Propisky s klipem ve tvaru 

srdce, set 2 kusy 

Cena: 14,90Kč/ks 

Rozměr: 13,5 cm 

Minimální množství: 100ks 



Klip 
S907577 

Klip ve tvaru srdce  

Cena: 14,50Kč/ks 

Rozměr: 3,8 x 1,3 x 11,5 cm 

Minimální množství: 100ks 



Ohřívač  
S104962 

Ohřívač rukou ve tvaru srdce 

Cena: 17,90Kč/ks 

Rozměr: 9 x 9 cm 

Minimální množství: 100ks 



Děrovačka 
203492 

Děrovačka srdíček s 

klíčenkou 

Cena: 18,90Kč/ks 

Rozměr: 3,5 x 2,7 x 3 cm 

Minimální množství: 100ks  

 



Metr BMI 
S157748 

Plastový metr pro měření BMI ve 

tvaru srdce 

Cena: 27,70Kč/ks 

Rozměr: 6,7 x 6,7 x 2 cm  

Minimální množství: 50ks 

 



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/

