„Od prvního okamžiku, kdy ráno otevřeme oči, jsme obklopeni

stovkami nabídek… toho zaručeně nej…. Jak ale vybrat tu, která

nám naše požadavky zjednoduší, zpříjemní, zlevní či pomůže

www.svrp.cz

Sdružení výrobců reklam a propagace

vyřešit....”

Žijeme v době, která bude vnímána jako období změn

a nových standardů a procesů v oboru reklamy a propagace.

SVRP, s.r.o.

Po více jak pětadvacetiletém působení na trhu jsme se

...ten delá to a ten zas tohle

rozhodli k významné změně, a to jak v názvu společnosti,

který je pro Vás, naše partnery srozumitelnější, tak

v celkové proměně obchodního myšlení. Vstoupili jsme

do tohoto konkurenčního a dynamicky se vyvíjejícího světa.

Naše společnost reflektuje nové trendy a vývoj v oblasti

reklamy a propagace. Díky nejmodernějším digitálním

technologiím se chceme zařadit mezi inovativní, dynamické

a trendy nastavující společnosti, které jsou zárukou dalšího

rozvoje a zodpovědného přístupu k zákazníkovi. Jméno naší

společnosti je unikátní a slouží k jeho jedinečnému rozlišení

odbornou i širokou veřejností a tak jednoznačně určuje, jak

nás a námi nabízené služby a produkty zákazníci vnímají.

Projekt Spoint

Nestíháte , ale potřebujete zajistit potisk, reklamu, propagaci ?
Nechte obíhat zboží a data.... neběhejte Vy.
Vyřešte si své požadavky v pohodlí
své kanceláře či domova prostřednictvím internetu.
Asistované místo zadávání nebo vyzvednutí všech

zakázek spojených s reklamní či propagační činností. Přímá

komunikace s příslušnými provozy výrobců reklam

a propagace prostřednictvím jednoho místa vždy nejblíže

k zákazníkovi. S point minimalizuje papírování a čas

zákazníka.

Jste agentura, chcete zprostředkovávat

službu S point pro další zákazníky nebo budete

tuto službu využívat častěji? Kontaktujte nás

a využijte balíček určený právě Vám.

obchodní kancelář
Rhino Plzeň
Slovanská alej 28
326 00 Plzeň
+420 377 457 182
rhino@svrp.cz
provozovna RHINO
Černotín 14
334 01 Přeštice
+420 377 988 447
+420 377 988 149
rhino@svrp.cz
provozovna REKAP
K Letišti 441
339 01 Klatovy
+420 376 316 071
+420 602 107 757
rekap@svrp.cz
provozovna RHINO Praha
Rhino Praha s.r.o
Elišky Přemyslovny 1335
156 00 Praha 5
+420 777 056 305
info@rhinopraha.cz

• prodej textilu a reklamního zboží

• sítotisk

• digitální potisk textilu - KORNIT digital

- prodej textilu od více jak 25 výrobců z celého světa

- veškerý textil je možné prohlédnout ve virtuální podobě

• velkoformátový digitální tisk

• posilování značky

- luxusní značkové prezenty, sety a balení

- trička, polokošile, mikiny, bundy, dresy, vesty, čepice, šátky, stuhy

- kalendáře, diáře, PE tašky, desky, papírové tašky, samolepky

- pracovní oděvy, přístřihy, přířezy, lněné tašky, sportovní tašky

• výšivky a tkané etikety

• DTP služby

• ostatní polygrafické služby

- tvarové výlisky, tisk na lamino, ocel, hliník, PVC, akryl, papír

- reklamní textil a konfekční textil, sportovní textil, plavky

- tisk od 1 kusu, fotorealistický tisk

- textilní přístřihy, boty, ručníky, tašky

- příjemný na omak

- reklamní zboží, dárkové zboží, diáře, kalendáře

- sklo a keramika, akryláty, plexisklo

- přání, oznámení, gumové štočky nejen do razítek, reliéfní razítka

- tisk přes zip, tisk přes švy, tisk přes knoflíčky
- dřevo, papír, kůže a koženka, textil, denim

- dvouvrstvé plasty, tamponová klišé

- kámen, guma, eloxovaný hliník, pasty na kovy

- bannery a poutače včetně kovových ok

- podlahová grafika, řezaná grafika

- transparenty, samolepky, plakáty

- citylighty, mesh, reprodukce obrazů, fotorealistický tisk

- polepy aut, výloh, štítů z PVC desek či Alusendvičů

- tapety, plátna, roll-upy, wallwrapy, okenní folie

- odstranění všité původní etikety výrobce v průkrčníku

- kusové skládání a balení, označení čárovým nebo QR kódem

- tisk privátní etikety do průkrčníku, vlastní motiv

- reklamní předměty, tužky, propisky, zapalovače, hrnky

- otvíráky, skleničky, klíčenky, přívěsky, hračky, USB flash disky

- vkládání bonusů, samolepek nebo dárků do balení

- vlastní přepravní etikety a balení do vlastních kartonů
- kuchyňské potřeby, sportovní potřeby, zdravotní vybavení

- kosmetické obaly, dětské potřeby, počítačové prcky

- diáře, kalendáře, tašky, vizitkáře, kancelářské potřeby

- elektrosoučástky, elektronika, autopříslušenství

- reklamní textil, pracovní oděvy, nášivky, přístřihy, přířezy

- kapesníky, ubrusy, dečky a deky

- konfekce, ponožky, spodní prádlo, ručníky, osušky

- polšáře, povlečení, díly na obuv, autopotahy, sedačky

- župany, sedáky, čepice, šály, rukavice, potítka, kravaty

- tkané etikety, taháčky na zip

- příprava a zpracování tiskových předloh

- kompletace a úprava dodaných podkladů, archová montáž

- převody a úpravy všech datových formátů

- originální ilustrace, příprava výseků

- tvorba grafiky, prezentací a ostatních tiskovin

- retuš fotografií, elektronické prezentace

- řezaná reklama, aplikace samolepicích motivů

- drátěná vazba a vlastní kalendáře od jednoho kusu

- světelná reklama, jednostranné nebo oboustranné panely

- výrobky z ohýbaného plexi a plastů

- letáky, vizitky, novoročenky, obaly, obálky

- dopisní papíry, diplomy, certifikáty

- samolepky, samopropisovací tiskopisy, formuláře

- brožury, programy, zpravodaje, vstupenky

- neonové nápisy a loga, LED diodové podsvícení
• malonákladový a ofsetový tisk

- plakáty, pozvánky, PF, reklamní předměty, hračky, dotisky

- deštníky, pláštěnky, ubrusy, lehátka, sedáky, rukavice, boty

- vyrobení originálních visaček a aplikace na textil
• tamponový tisk

- golfový sortiment, kalendáře, diáře a PF karty

- na vyžádání je možné zajistit vzorky zboží

- tisk na bavlnu a polyester, elastan, lycru, froté, riflovinu
• laserová technologie EPILOG CO2

- reklamní, propagační předměty, manažerské dárky

- pohlednice, krabičky, etikety, desky s chlopněmi

- 3D nápisy a loga, zaoblování rohů
- svatební a promoční oznámení

