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TeBa
Natolin 46 B  
92-701 Łódź
tel. 42 639 51 87
fax 42 636 12 01
teba@teba.pl 
www.teba.pl

TeBa jest generalnym dostawcą ploterów japońskiej firmy Mimaki. Oferu-
jemy wszystkie typy ploterów certyfikowanych w Unii Europejskiej. TeBa 
w swojej ofercie posiada  plotery UV LED do każdego medium, począwszy 
od małych elementów w postaci gadżetów reklamowych po urządzenia do 
druku na płytach w rozmiarze 2 na 3 metry. Plotery stołowe UJF dostępne 
są w formatach A3 oraz A2, seria JFX o polu zadruku 130cm na 250cm 
i 2 na 3 metry. Do druku z roli na rolę przeznaczony jest b. szybki ploter 
UJV500 – 160. Oprócz kolorów podstawowych dostępne są: atrament 
biały, bezbarwny oraz primer, które są nakładane automatycznie. Połączenie 
UVLED i solwentu dostępne jest w ploterach SUV.
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Derya Sp. z o.o.
Ul. Podleska 32 
43-100 Tychy                                                                        
tel. 32 216 86 80    
derya@derya.com.pl      
www.derya.com.pl

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
• Horizon International Co. – maszyny introligatorskie
• Ryobi MHI – maszyny drukujące
• Foliant – maszyny foliujące
• Uchida – liczarki
Ponadto oferujemy sprzedaż kleju firm Fuller, Henkel i Eukalin oraz sprzedaż 
drutu galwanizowanego. 
Serwis doradczo-techniczny, dokładne szkolenia w zakresie obsługi oraz 
dostęp do części zamiennych.

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
tel. 22 845 70 23
fax 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Firma Duplo Polska jest bezpośrednim przedstawicielem handlowym pro-
ducenta sprzętu introligatorskiego, firmy Duplo International Ltd. W ofercie 
Duplo znajdują się: oklejarki PUR i EVA, linie do oprawy zeszytowej, fal-
cerki, zbieraczki, urządzenia tnąco-bigujące, powielacze cyfrowe, układarki, 
urządzenia lakierujące UV, bigówki, trójnoże, foliarki, oklejarki do oprawy 
twardej dla niskich nakładów, wycinarki do wizytówek.

Introzap Sp. z o.o.
ul. S. Grota Roweckiego 4
43-100 Tychy
tel. 32 326 25 86
fax 32 326 25 89
biuro@introzap.pl
www.introzap.pl

INTROZAP, przedstawiciel firmy Kolbus w Polsce, oferuje: maszyny introliga-
torskie, materiały eksploatacyjne, części zamienne, wysoko wykwalifikowany 
serwis, doradztwo techniczne i projektowe. Maszyny Kolbus, m.in.: linie do 
oprawy złożonej i prostej (zbieraczki, oklejarki, trójnoże), automaty do produk-
cji okładek; maszyny do: uszlachetniania okładki, obwolutowania, cięcia; linie 
do produkcji luksusowych pudełek; linie do przygotowywania wkładów 
pod oprawę złożoną; prasy, maszyny do wkładania tasiemki zakładkowej.   

Avargraf Sp. z o.o.
ul. Taneczna 7A
02-829 Warszawa
tel. 22 331 33 33
fax 22 331 33 34
avargraf@avargraf.com.pl
www.avargraf.com.pl

• krajarki, trójnoże, utrząsarki, systemy cięcia PERFECTA
• falcerki dziełowe i farmaceutyczne oraz linie mailingowe GUK
• automatyczne bigówko-perforatorki BACCIOTTINI
• zbieraczki pionowe, linie do oprawy zeszytowej, oklejarki do oprawy miękkiej BOURG
• wiertarki i systemy do wiercenia papieru DÜRSELEN
• automatyczne linie zbierająco-szyjące do oprawy zeszytowej, zszywarki i głowice 

do szycia drutem HOHNER
• maszyny do nisko i średnio nakładowej oprawy twardej SCHMEDT
• systemy nawilżania powietrza MERLIN
• podnośniki do stosu papieru, urządzenia do laminowania na gorąco, sztancowania, 

banderolowania etykiet, wycinania skorowidzów, zaokrąglania rogów, prasy, liczarki. 
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Oficyna Wydawnicza  
EL-Press sp.j.
Wojciech Samoliński  
Marek Tytuła
ul. Vetterów 3
20-277 Lublin
tel. 81 444 10 84
fax 81 444 10 84
marketing@el-press.pl
www.el-press.pl

Oferujemy: 
• Foliowanie: PET / silver / gold / hologram / rainbow / błysk

 OPP / błysk / mat / soft touch / scuff free (odporna na zarysowania)
 (dobowe możliwości przerobowe na poziomie 100 000 ark.)

• Lakierowanie UV – błysk, mat, strukturalne
• Laminacja okienek oraz możliwość laminacji pasami
Wdrożony System ISO 9001, wieloletnie doświadczenie, wysoka jakość, szybkość 
działania.
Foliowanie na laminatorach: Billhoefer, Paperplast do formatu B-0 (cięcie: hot 
knife, flying knife, rotacyjny)
Lakierowanie sitodrukowe na automacie cylindrycznym klasy Sakurai oraz płaskim 
Svecia do formatu A-0.
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Papeterra Sp. z o.o.
ul. Loteryjki 71
01-937 Warszawa
tel. (22) 743 09 22
platforma@c6papier.pl
c6papier.pl, papeterra.pl

Naszą specjalnością są papiery i koperty ozdobne, papiery kredowane i off-
setowe do druku Cyfrowego i nie tylko, oraz tektury introligatorskie i kartony 
pudełkowe. Importujemy papiery między innymi z Włoch, Niemiec, Szwajcarii, 
Belgii, Szwecji, Japonii i Chin.
Stosujemy innowacyjną technikę sprzedaży papierów łącznie z krojeniem 
do żądanego formatu poprzez sklepy internetowe: c6papier.pl; papeterra.pl     

PC PRINT Sp. j.
Krystyna i Piotr Cippert
ul. Białoborska 16
04-668 Warszawa
tel. 22 613 09 52
fax 22 812 97 52
www.pcprint.pl

„PC PRINT od ponad 20 lat jest sprawdzonym dystrybutorem folii i akcesoriów do 
hot i coldstampingu. Reprezentuje na polskim rynku firmę LEONHARD KURZ – świa-
towego lidera w produkcji folii do uszlachetniania szerokiej gamy podłoży. PC PRINT 
dostarcza folie i matryce do zastosowań: graficznych, dekoracji op. kosmetycznych, 
dekoracji elementów z tworzyw sztucznych, produkcji kart plastikowych i biletów, 
druku etykiet informacyjnych.
PC PRINT oferuje również produkty i systemy do wykorzystania przy ochronie marki, 
potwierdzaniu autentyczności produktu i śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw.
Doświadczony zespół PC PRINT świadczy usługi w zakresie profesjonalnego wsparcia 
– doradztwo w planowaniu, przygotowaniu, projektowaniu i w końcu uruchomieniu 
projektów. Mamy wieloletnie doświadczenie. Znamy rozwiązania. Jesteśmy do Pań-
stwa dyspozycji”

PAW s.c.  
Andrzej Watychowicz
Piotr Watychowicz
ul. Zegadłowicza 56
71-370 Szczecin – Pilchowo
tel./fax 91 452 61 98
tel./fax 91 452 67 17
paw@paw.home.pl
www.paw.szczecin.pl

Zakres działalności:

• DRUK OFFSETOWY

• SITODRUK

• DRUK CYFROWY

• LAKIEROWANIE UV

Trodat Polska Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 22
03-228 Warszawa
tel. 22 339 35 35
fax 22 339 36 01
lasery@trodat.net
www.troteclaser.com

Trotec zajmuje się systemami do laserowego grawerowania, cięcia i zna-
kowania. Nasza oferta to urządzenia wykorzystywane w wielu branżach 
ze względu na niewielkie gabaryty, prostotę obsługi oraz wszechstronność 
wykorzystania: wysoce wydajne światłowodowe znakowarki laserowe typu 
Galvo do znakowania metali i niektórych tworzyw oraz plotery laserowe CO2, 
odznaczające się wysoką efektywnością i precyzją pracy, również w opcji Flexx 
– dwa źródła lasera: światłowodowy/CO2 na tej samej platformie.

DOSTAWCY URząDzEń, MATERIAŁóW I USŁUG W zAKRESIE ObRóbKI PO DRUKU I USzLAChETNIANIA

Müller Martini Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 203
04-987 Warszawa
tel. 22 893 83 06
fax 22 893 83 05
office@pl.mullermartini.com
www.mullermartini.pl

Oferujemy wysoko wydajne urządzenia do oprawy introligatorskiej  
– LINIE DO OPRAWY: BEZSZWOWEJ, ZESZYTOWEJ, TWARDEJ w tym niciarki, 
maszyny do oklejania grzbietów bloków książkowych, maszyny do zakładania 
tasiemki czytelniczej, maszyny do zawieszania bloków książkowych w okładki. 
Oferujemy także SYSTEMY DO OPRAWY MIĘKKIEJ po druku cyfrowym, 
SYSTEMY ODBIERANIA Z ROTACYJNEJ MASZYNY DRUKUJĄCEJ I SYSTEMY 
EKSPEDYCJI GAZET.

Multifol Spółka Jawna
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Multifol: sprawdzony partner. Oferujemy: 
• Złocenie do formatu B1 folią złotą, srebrną oraz foliami kolorowymi 

i dyfrakcyjnymi. 
• Foliowanie do formatu B0. Uszlachetniamy druki foliami BOPP – 

błyszczącą, matową i strukturalną, metalizowaną folią PET srebrną oraz 
holograficzną Rainbow Seamless. 

• Lakierowanie UV zarówno całych powierzchni, jak i bardzo precyzyjne 
lakierowanie wybiórcze, wykonujemy również zdobienie arkuszy lakierem 
brokatowym i lakierami specjalnymi, w tym zdrapki. 

• Wykrawanie, perforowanie, bigowanie.
• Kalandrowanie.
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Outdoor wychodzi  
z cienia Internetu
Internet podbiera reklamodawców wszystkim mediom 

– uzupełniając je bądź będąc oddzielnym niezależnym, 
kanałem emitowania treści. Spośród nowoczesnych 
mediów najwięcej straciła reklama zewnętrzna, lecz 
stopniowo odrabia zaległości.

Reklamodawcy w segmencie „online” coraz częściej 
pytanie: w jakim stopniu działania w Internecie sprze-
dają produkt? Czy 100% więcej polubień na Facebooku 
rzeczywiście podnosi sprzedaż, a jeśli tak, to o ile? Jest 
to bowiem medium, w którym bez trudu można policzyć 
i rozpoznać odbiorców. Choć outdoor jest mierzalnym 
rozwiązaniem reklamowym, wielu klientów nadal jednak 
kieruje się subiektywnymi odczuciami: reklama działa, 
jeśli jest widoczna, czyli: gdy widzę ją ja – reklamodawca, 
widzi ją także potencjalny klient.

Rozbudowane aplikacje i zaawansowane systemy 
ułatwiające życie użytkownikom wydają się zgubne dla 
samych twórców i odbiorców – widać słabnące zainte-
resowanie Facebookiem, nie mówiąc o Naszej Klasie czy 
Gronie. Poza tym, im więcej jest aplikacji, dzięki którym 
klient znajduje i współtworzy markę, tym bardziej spada 
wartość narzędzi mających usprawnić komunikację. Doba 
trwa 24 godziny i czas spędzony online się nie wydłuży, 
rośnie więc konkurencja wśród dostawców treści i usług, 
a także wśród mediów społecznościowych. Jak zatem 
zwiększyć zainteresowanie ofertą internetową? 

Jednym z celów korzystania z reklamy zewnętrznej jest 
działanie „call to action”. Pomimo działań SEM, pozycjono-
wania, cookies i innych narzędzi stworzonych do śledzenia 
i przekierowywania ruchu w określone miejsce, najbardziej 
efektywnym sposobem zwiększenia zainteresowania są 
inne media, takie jak telewizja wspomagana billboardami. 
Nie dziwią więc kampanie sklepów internetowych, portali 
informatycznych czy usług opartych na aplikacjach.

Zwiększenie skuteczności działań w reklamie zewnętrznej 
jest osiągane głównie dzięki tworzeniu aplikacji ułatwiają-
cych sprzężenie oferty reklamowej z grupą celową. Przykła-
dowo Ströer zapowiedział, że do badań widowni reklamy 
zewnętrznej używane będą specjalistyczne urządzenia GPS 
gwarantujące w pełni pasywny charakter zbierania danych 
(tzn. pozyskiwania informacji bez konieczności opierania 
się na deklaracjach respondentów). Oznacza to, że infor-
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Vilpol Spółka z o.o.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne. 
W skład parku maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe ma-
szyny firmy Heidelberg, maszyny do kaszerowania i sztancowania, linie do 
oprawy zeszytowej, klejonej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. 
Firma świadczy także usługi uszlachetniania druku – lakierowanie, lamino-
wanie, tłoczenie. Produkuje też złożone wyroby takie jak: wielkoformatowe 
displaye, hangery, wobblery, opakowania itd.

www.vilpol.pl

drukarnia

WEILBURGER  
Grafik-Polska Sp. z o.o.
62-080 Batorowo
ul. Skośna 8
tel. 61 661 70 12
fax 61 661 70 01
biuro@weilburger-grafik.pl
www.weilburger-grafik.pl
www.weilburger-graphics.de/pl/start

Dostarczamy produkty dla arkuszowego oraz zwojowego druku offseto-
wego, maszyn lakierujących, a także dla sitodruku i fleksografii. Stawiamy 
do dyspozycji szeroki asortyment lakierów, klejów i farb fleksograficznych, 
doradztwo techniczne, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz facho-
wy serwis techniczny dla produktów opracowanych na potrzeby naszych 
klientów.
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Reklama przeglądarki Ceneo na reklamie zewnętrznej – samo 
pozycjonowanie stron nie jest już wystarczającym sposobem  
na pozyskanie klientów w sieci


