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Druki firmowe, to produkt, który przydatny jest w każdej firmie. PrintGadget.pl oferuje druki firmowe
wyróżniające się bardzo dobrą jakością druku oraz ogółu wykonania. Nasza oferta, poza bardzo dobrymi
walorami jakościowymi, stanowi również bardzo atrakcyjną propozycją pod kątem cenowym. Korzystając z
naszych usług masz pewność, że Twoje druki firmowe będą wykonane solidnie, na czas i w bardzo dobrej,
niskiej cenie. 
Nasza oferta obejmuje szereg najpopularniejszych druków firmowych i reklamowych, do których zaliczają
się: 
- papier firmowy 
- teczki ofertowe 
- biuwary 
- biznes karty 
- ulotki 
- plakaty reklamowe 
- notesy 
Każdy z tych druków powstaje u nas wedle wytycznych Klienta, który może nam dostarczyć gotowy projekt
graficzny konieczny do powstania druków, lub zlecić nam jego stworzenie. Każdy aspekt zamówienia, które
zostanie u nas złożone, wykonywany jest na najwyższym poziomie, z troską o najwyższą jakość. 
Pośród wszystkich druków, które dostępne są w naszej drukarni, wiodącymi pod kątem popularności są teczki
ofertowe, papier firmowy i biuwary. 
Teczki ofertowe, dla niejednej firmy stanowią podstawę dbania o wizerunek firmy oraz niezastąpione źródło
reklamy. Teczka ofertowa z PrintGadget.pl wykonywana jest w taki sposób, że bez najmniejszych przeszkód
nadaje się na najbardziej reprezentatywny druk firmowy. Teczka ofertowa wykonywana jest u nas z użyciem
papierów kredowych lub kartonów, które pozwalają uzyskać bardzo dobrą jakość druku. Nasza teczka
wyróżnia się również oczekiwaną sztywnością niezbędną do zabezpieczenia dokumentów znajdujących się
wewnątrz. 
Papier firmowy, zamówiony u nas, powstaje ze zwykłych papierów offsetowych o wysokim stopniu bieli, lub
z papierów ekologicznych. Papier firmowy zadrukowywany jest w pełnym kolorze, w najwyższej jakości
druku offsetowego, co sprawia, że Klient ma możliwość zagospodarowania jego powierzchni w dowolny
sposób. 
Biuwary to szczególny rodzaj gadżetów reklamowych, które łączą w sobie notes, podkład biurkowy oraz
kalendarz. Dobrze zaprojektowane biuwary mogą stać się bardzo praktycznym gadżetem ułatwiającym
planowanie i organizację dnia pracy.
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