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MOKA KONVIČKA  
BOŽKOV REPUBLICA ESPRESSO
Zadavatel:  STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.

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

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

Materiály:  nerez ocel

Použití:   Produkt pro podporu prodeje a prodej v sadě v síti maloobchodních řetězců 
a internetových eshopů.

Moka konvička z nerezové oceli 100ml. Božkov Republica Espresso je rum s charakteristickou vůní 
a chuťovými tóny čerstvě připravené kávy Espresso, moka konvička na přípravu čerstvé expresso kávy 
byla použita do exkluzivního dárkového balení k tomuto Božkov rumu. 
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SPEED PRESS Plus a.s.  
- reklamní a dárkové předměty
Společnost SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty, více než 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 přes 90 000 skladových předmětů. Za její práci hovoří realizace, reference 
klientů a ocenění na prestižních soutěžích. Ráda své klienty inspiruje také ve své vzorkovně v Praze 
9 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. 

Adresa:  Freyova 8 - Praha 9

Telefon:  +420 234 140 111

E-mail:  sales@speed-press.cz

Web:  www.speed-press.cz




