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Drukarnia Diamond Druk jest jedną z najnowocześniejszych drukarni w Polsce. W swojej ofercie posiada
ponad 150.000 produktów w różnych konfiguracjach. Nowoczesny park maszynowy gwarantuje najwyższą
jakość wydruków, oraz bardzo szybką realizację zleceń. Zamówienia można składać online, dzięki specjalnie
przygotowanemu systemowi obsługi zamówień lub standardową drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
Drukarnia online gwarantuje najszybszą realizację zarówno małych jak i dużych nakładów druków, a
darmowa dostawa na terenie całej Polski nie generuje dodatkowych kosztów dla Klientów. Jakość samych
wydruków jest nieporównywalna z żadną działającą na rynku drukarnią internetową, to wszystko dzięki
niesamowitej optymalizacji samego procesu produkcji i obsługi zleceń. Współpracujemy z największymi
markami w Polsce, jak również rozszerzamy działalność o wydruki dla Klientów z Unii Europejskiej. Nasi
specjaliści na każdym kroku pomagają w realizacji procesu zamówienia, ale warto dodać, że dzięki działowi
graficznemu, który jest nierozłączną częścią drukarni gwarantujemy wysoką jakość projektów, dlatego nasi
Klienci mają pełną usługę w jednym miejscu. Podstawowy asortyment drukarni to wizytówki, ulotki, teczki
ofertowe, kalendarze, który jest spersonalizowany i cenniki widoczne są na stronie internetowej, ale również
posiadamy dział kalkulacji indywidualnych, przez co możemy zrealizować każde, nawet najbardziej
wymagające zamówienie na artykuły reklamowe. Nasze korzyści to poza darmową dostawą - szybka
realizacja i najwyższa jakość wydruków, ale również musimy pamiętać o bezpiecznych płatnościach, dzięki
którym nasi Klienci mają gwarancję iż nasz portal jest odpowiednio zabezpieczony, a ich dane osobowe są
chronione. Zapraszamy serdecznie do składania zapytań, telefonów, jak również do korzystania z drukarni
online.
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