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Kdo jsme

Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, 

včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.



Základní údaje o společnosti

Základní kapitál 150 000 000 Kč.

Obrat v roce 2022 – 191 000 000 Kč.

Počet zaměstnanců 59.

Obrat

V roce 2021 – 164 000 000 Kč.

V roce 2020 – 152 000 000 Kč.

Certifikace ISO 9001:2015.

Pojištěni za odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a 

vadou výrobku s výší pojistného plnění 15 000 000 Kč.



Historie 

* 1991 jedna z prvních společností v oboru

1998 transformace na a.s.

2002 vlastní administrativní zázemí na Praze 9

2007 komplexní informační systém

2008 vlastní výrobní a skladový areál v Libušíně u Kladna

2009 certifikace ISO 9001:2008

2011 vlastní kancelář v Číně

2013 rebranding, renovace hodnot společnosti

2015 inovace – nové digitální potiskové stroje na textil a 3D předměty

2016 výročí 25 let na trhu

2017 inovace – nový rotační laser stroj celoplošné 360° značení 

2018 inovace – nový sublimační stroj permanentní značení 

2019 ocenění značky v Czech Business Superbrands 2019 

2021 výročí 30 let na trhu

2022 opět vítěz kategorie POPAI AWARDS 2022 a umístnění Hvězda 3DR

http://www.speed-press.cz/profil-spolecnosti/
https://www.speed-press.cz/awards2022/Popai_Awards_2022_SPEEDPRESS_vitez-reklamni-predmety.pdf
https://www.speed-press.cz/mailing/hvezda-3d-reklamy-2022-3DR-SPEEDPRESS-cena-2a3misto.pdf


Cíle a hodnoty 

Jsme Váš partner a jasná volba pro podporu Vašich prodejů a  zvýšení 

povědomí o Vaší společnosti. 

Vytváříme komplexní řešení s optimálním poměrem kvality, designu, 

užitné hodnoty a ceny.

Do našich řešení vkládáme kreativitu, emoce, radost a proaktivní přístup.

Věříme v etický přístup a čistotu. 





Realizační tým pobočky SP+ Obchod Praha



Realizační tým pobočky SP+ výroba Libušín



Realizační tým pobočky SP+ China



Areál výroby a skladů Libušín, 25 km od Prahy.

Výrobní hala s 35 stroji pro reklamní značení předmětů, 

včetně digitálních tiskových technologií pro plnobarevný potisk a sublimaci

Hlavní sklad 5000 paletových míst.

VIP sklad 1000 paletových míst.

Logistické centrum.

Administrativní zázemí na Praze 9 Vysočany.

Obchodní oddělení.

Nákupní oddělení.

Grafické studio.

Finanční oddělení.

Vzorkovna.

Výrobní, skladové a administrativní zázemí



Výrobní a skladové zázemí
https://www.youtube.com/watch?v=7VHJsdvHlDY – video prohlídka areálu

skladová hala

areál výroby a skladů výrobní hala

areál výroby a skladů

https://www.youtube.com/watch?v=7VHJsdvHlDY
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/potisk-dtp/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/


Vzorkovna

Největší v oboru na ploše 460 m2. 8500 vzorků. Zapůjčení vzorků zdarma.

http://1url.cz/dtFKV - virtuální prohlídka vzorkovny

http://1url.cz/dtFKV
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/


Zakázková výroba

originální a kreativní dárky s nejlepším efektem pro Vás

Katalogový prodej

hlavní tištěný katalog s 10 080 výrobky na 344 stranách, včetně 

základních prodejních cen a možnostech potisku, 16 000 ks/rok,

systémově až 85 000 předmětů včetně cen, specifikací, obrázků, 

dostupnosti skladu

Internetový on-line katalog

jednoduchý výběr a objednávání základních 

reklamních předmětů, aktuální akce, slevy, 

novinky a nabídky na www.speed-press.cz

značkové zboží na www.vip.speed-press.cz 

Prodejní kanály

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


Zakázková výroba

Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 

předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 

my Vám navrhneme ucelené řešení.



Ukázky výrobků na zakázku

http://www.speed-press.cz/mailing/oceneni-soutez-hvezda-3dr-popai-awards-reklamni.pdf


HVĚZDA 3D REKLAMY 

soutěž o nejlepší realizované reklamní, propagační předměty a dárky (získali jsme už 45 ocenění.)

Ocenění našich realizací

2. místo Hvězda 3DR 2011

silikonová klávesnice 

(Vodafone)

1. místo Hvězda 3DR 2010

chladící podložka pod 

notebook (Vodafone)

1. místo Hvězda 3DR 2012 

porcelánový podtácek

(Plzeňský Prazdroj)

1. místo Hvězda 3DR 2013 

sítko a držák na čaj (Unilever)

1. místo Hvězda 3DR 2014-15 

designová trofej (Mercedes-Benz)

1. místo Hvězda 3DR 2016 

Powerbanka (Imperial Tobacco)



POPAI AWARDS

soutěž o nejlepší realizované reklamní, propagační předměty a dárky (získali jsme už 46 ocenění.)

Ocenění našich realizací

1. místo Zlatá koruna 2002

Cestovní lednice (Šariš)
Vynikající realizace POPAI 2012 

porcelánový podtácek (Plzeňský 

Prazdroj)

1. místo POPAI 2009 – reklamní dárky 

USB flash disk (Holba)

1. místo POPAI 2017 – reklamní dárky

Designová trofej Mercedes-Benz



Certifikace a jistoty

Od roku 2009 jsme kontinuálně držiteli certifikátu ISO 9001:2015.

U společnosti Allianz pojišťovna a.s. jsme pojištěni za odpovědnost za 

škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku s výší pojistného 

plnění 15 000 000 Kč.

http://www.speed-press.cz/iso/certifikat-ISO-9001.pdf


Výběr dalších textilních značek

http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/line/
http://www.speed-press.cz/katalog/speed-it-bloky-zakazkova-vyroba/


Výběr značek

http://vip.speed-press.cz/catalogue/R
http://vip.speed-press.cz/catalogue/C
http://vip.speed-press.cz/catalogue/U
http://vip.speed-press.cz/catalogue/N
http://vip.speed-press.cz/catalogue/S
http://vip.speed-press.cz/catalogue/H
http://my-acm.cz/


SPEEDSYSTEM

Interní objednávkový systém na bázi eshopu. 

Poskytuje pohodlí a efektivitu jednoho objednávkového místa v případě, 

kdy větší počet uživatelů objednává předměty samostatně. 

Uživatelé vidí jednotlivé předměty, jejich obrázky a ceny a mohou si je 

právě přes něj objednat.

Zboží předtištěno na separátním VIP skladu. Doručení do 48 hodin. 

Šetří Váš čas, vytváří celý proces transparentní a jednoduchý. 

Poskytujeme zdarma včetně kompletního servisu.

www.speed-system.cz

http://www.speed-system.cz/


Ukázka řešení SPEEDSYSTEM

https://www.speed-system.cz/


Ukázka realizace pro konkrétního klienta



Ukázka realizace pro konkrétního klienta



Výběr našich referencí

http://www.speed-press.cz/nasi-klienti/


Výběr našich referencí



Technologie reklamního značení

Ve výrobním areálu v Libušíně disponujeme 34 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

Sublimace

plnobarevný tisk na hrnky, textil i další předměty

Nášivka

užití pro textil

Pískování 

technologie značení skleněných předmětů

Samolepka, visačka, logoprint

vhodná zejména na obaly a plastové předměty



Ukázka strojů pro reklamní značení

tamponový tisk

sítotisklaservýšivka

digitální textil tiskdigitální UV tisk

http://www.speed-press.cz/tampontisk/
http://www.speed-press.cz/sitotisk/
http://www.speed-press.cz/vysivka/
http://www.speed-press.cz/laser/
http://www.speed-press.cz/digitisk-textil/
http://www.speed-press.cz/uv-led-tisk/


Samolepicí bločky SPEED-IT®

http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/speed-it/
http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/speed-it/
http://www.speed-press.cz/speed-it-blocky/
http://www.speed-press.cz/speed-it-blocky/




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
http://www.speed-press.cz/
https://www.facebook.com/SPEEDPRESSPlusCZ
https://www.linkedin.com/company/speedpresspluscz
https://www.youtube.com/c/SpeedpressCzPlus
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