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nowinki i trendy, byś mógł zapropono-
wać klientom najlepsze rozwiązania.

•	 Poznaj wyzwania, jakie niosą nowe 
materiały. Tkaniny syntetyczne mogą 
zżółknąć lub zblaknąć, materiały roz-
ciągliwe wypaczać rysunek, a lekkie 
materiały zostać przytłoczone zbyt 
„ciężkim” nadrukiem. Upewnij się, że 
dostosowujesz swój styl dekoracji do 
podłoża.

•	 Nigdy nie zapomnij zaoferować dodat-
ków. Jeśli zespół przyjdzie do ciebie 
w poszukiwaniu niestandardowych 
koszulek, traktuj to jako okazję do 
prezentacji całej oferty. Choć koszul-
ki pozostaną ich priorytetem, mogą 
rozważyć zamówienie butelek, toreb 

• butelki – zwłaszcza niestandardowe 
zyskują coraz większą popularność 
w świecie sportu. Możesz zapropo-
nować nadruk na klasycznych pla-
stikowych butelkach na wodę, jak 
i warianty deluxe ze stali nierdzewnej 
lub szkła. Potrzebna ci będzie jed-
nak specjalna prasa sitodrukowa do 
druku na obiektach cylindrycznych 
i odpowiednie farby.
I jeszcze kilka przydatnych w tym 

biznesie wskazówek:
•	 Bądź na bieżąco z trendami branżowy-

mi. Świat odzieży sportowej stale się 
rozwija. Na rynku nieustannie pojawia-
ją się nowe materiały spełniające ro-
snące wymagania sportowców. Śledź 

FO
T.

 K
E
IT

H
 J

O
H

N
S

TO
N

/
P
IX

A
B

AY

lub spodni dresowych. Rodzice mogą 
zamówić dla siebie koszulki z logo ze-
społu swoich pociech, bluzy lub czapki. 

•	 Nie wstydź się proponowania swoich 
usług. Rynek odzieży sportowej jest 
konkurencyjny, ponieważ przynosi duże 
zamówienia, co z roku na rok daje 
możliwość zwiększania sprzedaży i na-
kładów. Aby się nań dostać, musisz 
szeroko informować o swoim biznesie. 

EG  

Oprac. na podstawie materiałów firmy 
Anatol Equipment Manufacturing i Reflect 
Group. 
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API.PL SP. Z O.O.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Ł.
tel. 42 250 55 95
fax 42 250 55 94 
zamowienia@api.pl
www.api.pl 

API.PL jest dystrybutorem urządzeń do druku na tekstyliach: ploterów sublimacyjnych 
i DTG marki EPSON; sublimacyjnych ploterów przemysłowych marki Homer (1,6 m) 
i GongZheng (3,2 m); pras i kalandrów firmy Transmatic i Metalnox; atramentów 
i papierów sublimacyjnych. API.PL posiada w ofercie urządzenia do sitodruku firmy 
ROQ oraz farby (Sebek Inks, Union Ink i Rutland) i akcesoria do sitodruku (Easiway). 
W ofercie ma również folie flex i flock do zdobienia i znakowania odzieży (SO.L.TER 
i SEF), a także media tekstylne do zastosowania w reklamie (tkaniny do podświetleń) 
oraz w home decor.

INTEGART SP. Z O.O.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
Miękinia k. Wrocławia
tel. 71 31 53 191
biuro@integart.com.pl
www.integart.com.pl
www.nowasublimacja.pl

Integart – wiodący dystrybutor rozwiązań technologicznych firmy HP do druku tkanin. 
Nowa seria urządzeń HP Stitch S-series przeznaczona jest do bezpośredniego i po-
średniego druku sublimacyjnego na tekstyliach. Nowa technologia druku HP to przede 
wszystkim innowacyjne podejście do druku tkanin, charakteryzujące się znacznie 
większą wygodą użytkowania urządzenia oraz lepszymi rezultatami druku. Technologia 
HP Stitch przeznaczona jest dla obszarów związanych z produkcją odzieży, dekoracji 
wnętrz i reklamy. W ofercie firmy znajdują się drukarki: 
• HP Stitch S300, 
• HP Stitch S500, 
• HP Stitch S1000.

EPSON EUROPE B.V. SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
tel. 22 375 75 13
lfp@epson.pl
www.epson.pl

• SURECOLOR-F2100 model DTG z białym atramentem. Jego atuty to szybkość, 
niezawodność, niskie TCO oraz oprogramowanie Garment Creator.

• SURECOLOR SC-F10000 (76") dla przemysłu: wysoka wydajność, cztery głowice 
drukujące Micro TFP oraz wymiana pojemników z atramentem w trakcie pracy.

• SURECOLOR SC-F500 (24"), SURECOLOR SC-F6300 (44") i SURECOLOR SC-F9400 
(64") (w SC-F9400H dodatkowo dwa atramenty fluorescencyjne). Komplet do sublimacji 
obejmuje sprzęt, tusz, software, głowicę, papier sublimacyjny, gwarancję i serwis.

• Monna Lisa Evo Tre (DTF) z 8, 16, 32 i 64 głowicami. Atramenty Genesta: kwasowe, 
reaktywne, dyspersyjne oraz pigmentowe do druku na naturalnych i syntetycznych 
tkaninach i dzianinach o szer. do 3,2 m.
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L-SHOP-TEAM SP. Z O.O.
ul. Zakopiańska 162A
30-435 Kraków
tel. 12 446 78 10

info@l-shop-team.pl
www.l-shop-team.pl

Dystrybutor hurtowy L-SHOP-TEAM (39 lat na rynku) oferuje największy w Polsce wy-
bór tekstyliów reklamowych, sportowych, biznesowych i roboczych. Również produkty 
bezmetkowe, z recyklingu, sublimacyjne oraz tekstylia gotowe do druku DTG.
Aż 6500 artykułów pod jednym dachem od 120 producentów: bags2GO, miners mate, 
Neutral, Beechfield, Next Level Apparel, Fruit of the Loom, Sol’s, Regatta, Atlantis, 
Premier i wiele innych. Dla drukarń i hafciarń – oferta akcesoriów do nadruku i haftu 
(folie, nici) oraz prasy marki Stahls. Wysokie stany magazynowe, comiesięczne zestawy 
produktów do testowania, neutralne katalogi online, usługa newslettera i inne produkty 
wspierające sprzedaż. Zapraszamy!
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