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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
VYUŽITÍ 3DR V RÁMCI KOMUNIKAČNÍHO MIXU

PLETENÁ ČEPICE FINLANDIA
Předmět: Originální předmět  
 (byl designován a celý vyroben na zakázku zadavatele)

Přihlašovatel:  SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty

Autor:  SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty

Popis soutěžní práce:  Pletená čepice s bambulí a fleecovou podšívkou v retro stylu. 
Materiál akryl, tkaný štítek bílé barvy s logem Finlandia. Velmi 
úspěšná akce v hypermarketech ALBERT v listopadu 2020. 
Při koupi jedné lahve Finlandia vodky byla čepice ihned k odběru. 
Spojení finské vodky s hřejivou čepicí může zákazníkovi evokovat 
zemi původu destilátu, kde je po většinu roku chladno, čepice 
je tedy nezbytnou součástí oblečení a přispívá tak k pohodě 
a spokojenosti.
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SPEED PRESS Plus a.s.  
- reklamní a dárkové předměty

Adresa:  Freyova 8, 190 00 Praha 9

Telefon:  +420 234 140 111

e-mail:  obchod@speed-press.cz

www.speed-press.cz

Společnost SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty, již 30 let je svým 
klientům partnerem a specialistou v oblasti reklamních a dárkových předmětů s potiskem. 
Navrhuje svým zákazníkům komplexní řešení a tím jim šetří i čas. Do svých nápadů vkládá 
kreativitu, emoce, radost a proaktivní přístup. Společnost je přímo napojena na výrobní 
závody nejen na dálném východě, přes které realizuje výrobu na zakázku, do které 
efektivně vkládá nejpřesnější otisk svých klientů. Disponuje vlastním výrobním a skladovým 
zázemím v Libušíně u Kladna. V portfoliu v současnosti nabízí 85 000 skladových 
předmětů. Za její práci hovoří realizace, reference klientů a ocenění na prestižních 
soutěžích. Ráda své klienty inspiruje také ve své vzorkovně s 8 900 předměty na ploše 
460 m2. Je držitelem certifikátu ISO 9001:2015. Oceněná značka SPEED PRESS + 
v programu Czech Superbrand. Výrobce samolepicích bločků SPEED-IT. Disponuje 
vlastními digitálními tiskovými technologiemi, na textil i 3D předměty, které umožňují 
plnobarevnost a možnost personalizace již od jednoho kusu. A také speciálním kruhovým 
laserem 360°, dále i běžnými technologiemi jako je tampon tisk, sítotisk, transfer, výšivka, 
ražba a sublimační tisk.


