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Návrh na realizaci vlastních 
pohlednic

KOMPLETNÍ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ I ŠPIČKOVÁ GRAFIKA I NÍZKÉ CENY
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INDIVIDUÁLNÍ ZADNÍ STRANA

Prostor pro základní kontaktní informace, 
charakteristiku a aktivity, nabízené 
služby, umístění mapy apod. 

ATRAKTIVNÍ GRAFIKA

Atraktivní zpracování grafiky na základě dodaných fotografií, 
případně loga a dalších vizuálních prvků. Následně možnost 
výběru ze třech navržených variant.

PRÁCE S FOTKAMI

Možnost kombinace 
interiérových a exteriérových 
fotek, využití zdrojů fotobank, 
mapy okolí a dalších prvků 
atraktivních pro příjemce.

VÍCE FORMÁTŮ POHLEDNIC

Možnost využití standardního 
formátu pohlednice (148*105 mm), 
prodlouženého formátu (210*100 
mm) nebo zcela vlastního formátu 
třeba i s kuponem apod.

Tisk již 
od 200 ks

Kompletní řešení pohlednic
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 Proč
− Atraktivní rozdávací dárek pro (potenciální) 

zákazníky penzionu.

− Přímá podpora povědomí o penzionu – budování 
příležitostí (pohledy budou často zaslány známým 
a příbuzným).

− Možnost motivovat k opakované návštěvě 
(součástí může být kupon pro další návštěvu 
např. na pobyt nebo doprovodné služby).

− Možnost rozdávání pohlednic ubytovaným 
a prodeje ostatním návštěvníkům – atraktivní 
doplňkový sortiment.

 Ceny
− Kalkulace jiného formátu na vyžádání.

− Standardní termín pro grafický návrh: 3 – 4 dny.

− Standardní termín pro dodání vytištěných 
pohlednic:  4 – 5 dní.

Atraktivní ceny a profesionální řešení

         Grafický návrh

         Tisk Cena za kus bez DPH Cena celkem bez DPH

         200 ks 2,45 Kč                                                490 Kč                                                 

         500 ks 1,90 Kč                                                950 Kč                                                 

         1000 ks 1,45 Kč                                                1 450 Kč                                              

         Doprava

Doprava

85 Kč

             Cena je závislá na dodaných podkladech  a požadovaném zpracování pohlednice. 

             V ceně jsou zahrnuty 3 návrhy  a dopracování/ úprava vybrané varianty do podoby tiskových dat.

1 200 – 2 000 Kč

            Specifikace: Formát 98x150, Atika 350g / m2, tisk 4/1. lamino 1/0

Grafika

Tisk
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 V případě zájmu Vám zajistíme grafický návrh nebo výrobu 
dalších materiálů podpory prodeje jako např.:

− Tištění materiály

− Letáky a katalogy

− Prezentační desky

− Vizitky

− Nerušenky

− Ubrousky s logem

− Prostírání

− Bloky

− Papírové stojánky a stojany

− Rozetky a podtácky

− Jídelní lístky s výměnnou grafikou

− Ostatní POS materiály

− Rozdávací čokoládky

− Roll-upy

− Interiérové a exteriérové bannery

− Stojany na letáky

− Áčkové stojany (dřevěné i hliníkové)

− Web

− Nový design / redesign webu včetně 
programování a nasazení na 
požadovanou doménu

− Objednávkový / rezervační systém

− Ostatní

− Vývoj kompletních komunikačních aktivit 
nebo služby marketingové agentury 
(věrnostní programy apod.)

Služby marketingové agentury
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Služby marketingové agentury

M-AGE Marketing

Ing. Miroslav Kozel
Za Mlýnem 1723
253 01 Hostivice

Tel.: 00 420 736 202 592
E-mail: kozel@m-age.cz

IČ: 75874148
DIČ: CZ7312020276
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Pro více informací 
o společnosti klikněte zde

Nabízím Vám realizaci vstupního auditu zdarma. 
Až poté se rozhodnete, zda jsme pro Vás ti praví.

http://www.m-age.cz/
http://m-age.cz/wp-content/uploads/2016/01/Prezentace-2016.html
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