Usługi wydruku / druku książek,
katalogów, kalendarzy:
amconsulting360.com
International printing services:
books, catalogues, calendars oﬀset
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
AM Consulting Anna Marzec
30-532 Kraków,
Dąbrowskiego 16 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Anna Marzec
contactb2b@amconsulting360.com
Tel: 500306318
www.as-transfer.taxi

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonujemy międzynarodowe usługi drukarskie dla różnej wielkości ﬁrm. Nasza
oferta jest bardzo rozbudowana: od wydruku oﬀsetowego na różnych rodzajach
papierów, książek w oprawie miękkiej i twardej po oprawy broszurowe i wklejanie
zabezpieczeń (kodów, pasków). Chcesz wydrukować produkt gotowy do dystrybucji?
Jesteśmy specjalistami w tym zakresie. Przeprowadzimy kalkulację, doradzimy
materiały oraz efektowne wykończenie. Kontakt: printing@amconsulting360.com
Strona: www.amconsulting360.com OFERTA: DRUK - najwyższej jakości druk
oﬀsetowy - na papierach powlekanych, niepowlekanych oﬀsetowych, objętościowych
OPRAWA TWARDA - w formatach od 100x105 do 300x370mm - grubość bloku od 2
do 60mm - bloki klejone (twarda bezszwowa) lub szyte nićmi - grzbiet zaokrąglony
lub prosty OKŁADKI - całopapierowe - płócienne - skórzane i skóropodobne - łączone
(półpłótno) - zintegrowane - zintegrowane ze skrzydełkami - z obwolutą OPRAWA
BROSZUROWA - w formatach od 100x125 do 310x390mm - grubość bloku od 3 do
60mm - bloki klejone lub szyte nićmi - okładki ze skrzydełkami - okładki sztancowane
(z okienkiem) - okładki ze spiralą - PUR - Hot-Melt USŁUGI DODATKOWE - foliowanie
pojedynczych egzemplarzy folia termokurczliwą - konfekcjonowanie materiałów
reklamowych do książek - okładki foliowane, lakierowane UV w tym lakiery specjalne
jak: > brokatowe > zapachowe itp. > tłoczenie suche lub foliami kolorowymi wklejanie płyt CD lub DVD - przyklejanie hologramów, etykiet i naklejek - zakładanie
opasek reklamowych - wklejanie zabezpieczeń (kodów, pasków) zabezpieczających
przed kradzieżą - wykonywanie zestawów w pudełkach lub etui typu książka + płyta
CD
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Informacje uzupełniające
Usługi wydruku / druku książek, katalogów, kalendarzy: amconsulting360.com

Nabywcy z zagranicy
Dania
Słowacja
Czarnogóra
Słowenia
USA
Finlandia
Francja
Włochy
Hiszpania
Luksemburg
Monako
Wielka Brytania
Królestwo Niderlandów
Czechy
Polska
Niemcy
Szwajcaria
Szwecja
Księstwo Lichtenstein

CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
Usługi drukowania i powiązane

Załączniki
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Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
23.02.2019

Ważna od
27.08.2018

Branże
Poligraﬁczne

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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