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Agenda Konferencji
Podzlecania druku

10:00 - 11:30

12:00 - 13:30

14:00 - 15:30

Podzlecanie
z IwarePrint

Dropshipping
/ Outsourcing
- poznaj Drukarnie &
Agencje

Niezbędne
narzędzia do pracy:
Kreator wydruków

Blok
Podzlecanie z IwarePrint
10:00 - 11:30

Czym jest IwarePrint?
System web-to-print do sprzedaży produktów reklamowych i poligraﬁcznych.
Obsługuje ogromne drukarnie, zespoły graﬁków, duże agencje reklamowe. Stworzony dla profesjonalistów.
IwarePrint to stabilność i automatyzacja pracy polegająca na ponad 10 letnim doświadczeniu w rozwój produktu.

Oszczędność

Zarządzanie

Analiza

Dzięki automatyzacji procesów,
uporządkowaniu plików
i komunikacji z Klientem zyskujesz
czas i pieniądze.

Korzystając z IwarePrint
możesz łatwo zorganizować
i kontrolować pracę w Twojej
drukarni.

Zaawansowana obróbka
statystyczna danych
sprzedażowych ułatwia ocenę
sprzedaży.

Jakie dajemy Ci możliwości?
Zaawansowane procesy, konﬁgurujesz z łatwością. Dajemy Tobie szereg elastycznych rozwiązań od pełnego zarządzania
graﬁką w CMS aż po modyﬁkacje procesów technologicznych.

Rozbudowana
platforma
e-commerce

Internetowa
obsługa sprzedaży

Optymalizacja
procesów

Zarządzanie
produkcją
i obiegiem zleceń

Uporządkowanie
pracy

Niższe koszty
obsługi

Outsourcing
produkcji

Droppshiping

To co wyróżnia IwarePrint

Stały rozwój

Elastyczność

Zaangażowanie

Współpraca

Na przestrzeni
3 ostatnich lat
dodano ponad 150
nowych funkcjonalności

System
zapewnia elastyczność
względem konﬁguracji
(szeroka baza modułów)

Posiadamy listę wdrożeniową,
która jest precyzowana
przez użytkowników.
Słuchamy i reagujemy.

Zawsze
przejrzyste zasady
współpracy.

Dlaczego IwarePrint?
Co mówią liczby?
7% drukarni w Polsce
korzysta z systemu W2P - 77% o tym myśli

Słuchamy

Jesteśmy liderem rynku w Polsce - mamy ponad 150 Klientów

Ponad 150 nowych funkcjonalności
w systemie w ostatnich 36 miesiącach

Projektujemy

System w 85 % spełnia wymogi każdej drukarni / agencji,
pozostałe 15 % to wdrożenia
Obecność w internecie w ciągu 3 najbliższych lat
- konieczność dla każdego!

Wdrażamy

Rozwijamy

System modułowy
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m. Preﬂight

Sam decydujesz,
który moduł jest Ci potrzebny

E-commerce

Produkcja

Podzlecanie

Handlowiec

Preﬂight

Reseller

Kreator

Startuj już jednym kliknięciem
Pakiet Startowy IwarePrint na 3 miesiące
Przez okres 3 miesięcy przeprowadzimy Cię za rękę a później sam zdecydujesz
jakie moduły zostawiasz.

e-commerce

podzlecanie

produkcja

handlowiec

reseller

preﬂight

https://creator.iwareprint.pl/

Twórz szablony
i projekty graﬁczne on-line.
Do działania Modułu Kreator wymagane jest uruchomienie Pakietu Startowego
IwarePrint. Moduł może zostać uruchomiony najwcześniej 10 dni od daty
uruchomienia Pakietu Startowego IwarePrint.

Potwierdź zainteresowanie modułem
i zarezerwuj spotkanie z nami. Podczas spotkania
potwierdzimy słuszność Twojego wyboru .

kreator

https://calendly.com/iware-print-sprzeda
/modul-kreator-wydrukow

Jak wygląda uruchomienie IwarePrint?

Uruchamiasz
6 modułów w cenie
1 na 3 miesiące

Płacisz
po 10 dniach
za moduł e-commerce

Reszta
po 90 dniach

Co się dzieje po uruchomieniu?
Pierwsze 10 dni do podjęcia decyzji:
Szkolenie 1

Cykl zamówienia w iP / Dodanie graﬁka do modułu E-commerce

Szkolenie 2

Jak dodać produkty w iP

Szkolenie 3

Jak skonﬁgurować Przesyłki, Kurierów i Rodzaje Wysyłek w iP

Szkolenie 4

Jak edytować graﬁkę w iP / CMS

Szkolenie 5

Marketing, Klienci, Ustawienia dodatkowe w systemie iP

Szkolenia po uruchomieniu systemu
Szkolenie 1

Produkcja

Szkolenie 2

Podzlecanie

Szkolenie 3

Handlowiec

Szkolenie 4

Preﬂight

Szkolenie 5

Reseller

Szkolenie 6

Kreator

Opcjonalnie

Dodatkowo
wsparcie techniczne, Tickety,
Prezentacje, Webinaria, Help
Uruchom system i zdobądź pakiet szkoleń

iwarePrint Help
- platforma z bazą wiedzy i szybką pomocą

Jeśli któryś z procesów
sprawia Ci problem, lub jest dla Ciebie
nie zrozumiały, nasz helpdesk jest
do Twojej dyspozycji.
Zobacz nasze materiały

Instrukcje Techniczne
i Tutoriale Video
Najczęściej
zadawane Pytania - FAQ
Nowe funkcjonalności
modułu
Materiały do pobrania
Integracja
Allegro > Moduł Kreator

Wideokonferencje - Calendly
On-line przedstawimy działanie i zastosowanie systemu w praktyce

Umów się już dziś
w dogodnym dla siebie
terminie

Rezerwuj termin

https://calendly.com/iware-print-sprzedaz

Webinary z iwarePrint
Cykliczne spotkania

Dowiedz się
jakie wprowadzamy
ulepszenia

Poznawaj
cała rodzinę systemu
modułowego

webinaria.iwareprint.pl

Zbieraj
dodatkowe korzyści
w uczestnictwie

Podzlecanie
druku
Dedykowane dla drukarni
i agencji reklamowych
https://podzlecdruk.pl/

Podzlecasz część swoich
produktów na zewnątrz?
Jesteś podwykonawcą
i chcesz realizować produkcję
dla innych drukarni lub agencji
poligraﬁcznych?
Chcesz wzbogacić swoją ofertę
i sprzedawać na swojej
stronie produkty od różnych
partnerów?

Możliwości:
Moduł pozwala zautomatyzować podzlecanie
druków i gadżetów reklamowych
Skraca czas obsługi zleceń realizowanych
u podwykonawców oraz porządkuje je
Wszystkie niezbędne dane do zamówienia
bezpośrednio w Twoim panelu
System poinformuje o opłaceniu zamówienia
i automatycznie przekaże zlecenia na produkcję
podwykonawcy
Wszystkie etapy zamówienia pozostaną
pod Twoja kontrolą – będziesz miał wgląd
w poszczególne procesy realizacji zlecenia,
aż do jego wysyłki

Moduł podzlecania
jest właśnie dla Ciebie!

Jak to działa jeśli

udostępniasz
swoje produkty
1.

2.

Uruchamiasz
sklep on-line na stronie
iwareprint.pl

3.

Drukarnia / Agencja reklamowa
Podzleca Ci usługę druku,
zbiera zamówienia,
Ty realizujesz druk

Jak to działa kiedy

podzlecasz produkty
od innych
1.

Tworzysz i Udostępniasz
własne produkty innym
Drukarniom / Agencjom
reklamowym

4.

Wysyłasz w imieniu
Klienta, zarabiasz
drukując u siebie

2.

Uruchamiasz
sklep on-line na stronie
iwareprint.pl

3.

Zbierasz zamówienia,
sprzedajesz produkty jako
własne, które realizuje
Drukarnia / Agencja
Udostępniająca

Zaciągasz produkty
od innych Drukarni
/ Agencji reklamowych

4.

Wysyłkę z Twoimi
danymi realizuję
Drukarnia / Agencja
Udostępniająca

Blok
Outsourcing / Dropshipping
- poznaj Drukarnie & Agencje
12:00 - 13:30

Lista drukarni udostępniających
w Module Podzlecania, cz. 1

Poznaj ofertę innych
w Module Podzlecania, cz. 2

Drukarnia internetowa
Web-To-Print.pl
ul. Trasa Północna 14,
65-119 Zielona Góra
+48 516 759 979
+48 68 320 68 68
bok@web-to-print.pl

https://podzlecdruk.pl/

https://podzlecdruk.pl/lista-drukarni

Centrum Druku Futura
Artur Radecki
KUPULOTKI.pl
MultiDoradcy.pl
Dominik Ceglarski
ul. Staszica 7 / lok. 33
08-530 Dęblin
+48 504455669

RGBDRUK.pl
Mateusz Kwiecień Firma
Handlowo Usługowa
ul. Sowińskiego 3
20-040 Lublin
+48 530 777 585

Tudrukuje.pl Sławomir
Janiszewski
ul. Leśna 42
87-134 Czarne Błoto
+48 799151222
biuro@tudrukuje.pl

Drukarnia
Multiprint Warszawa,
Printeo.pl

KRANTOM
Roman Krawczuk

ul. Gen. J. Bema 39
86-300 Grudziądz

ul. Reja 9 / 3
71-561 Szczecin

+48 56 6433315
biuro@printeo.pl

+48 91 852 50 75
krantom@krantom.eu

Praga Południe
Kobielska 69 (dawniej
Grochowska)
+48 22 464 87 63
+48 790 700 050
drukarnia@multiprint.pl

F.P.H.U. Reklama.ai
Sebastian Krawczyk
ul. Boguszyn 65
57-300 Kłodzko
+48 798 150 103
sklep@drukarnia.ai

ul. Legionowa 28 / 008
15-281 Białystok
+48 85 748 52 35
+48 721 207 721
wydrukicyfrowe@futura.pl
wydrukicyfrowe@futura.pl

naklejki

drukexpress.pl
Drukarnia cyfrowa

wizytówki

ulotki

sleeking / hot stamping

drukexpress.pl
Drukarnia cyfrowa
Błyskawiczna realizacja zleceń przy
wykorzystaniu możliwości HP Indigo.
Uszlachetnienia, personalizacja i naklejki
premium – to nasza specjalność.

Sprawdź ceny naszych wizytówek Multiloft,

Paweł Perdek

Działamy na rynku od 2004 roku.

właściciel
Drukexpress.pl

Zbudowaliśmy urozmaicony park

Nasze zalety

Drukexpress.pl
ul. Kwidzyńska 6e
51-416 Wrocław
+48 507 153 019
pawel@drukexpress.pl

maszynowy. Oferujemy szeroką gamę
produktów. Stawiamy na wysoką jakość.
Nasi klienci mogą oczekiwać od nas,
terminowości i rzetelności. Nie przyjmujemy
zleceń, których nie jesteśmy w stanie
wykonać w założonych ramach czasowych
i jakościowych.

Nasze specjalizacje

wizytówek soft Touch i naklejek
samoprzylepnych - są jednymi z lepszych na
rynku.

Skupiamy się na współpracy z drukarniami
i agencjami reklamowymi. Proste
i przejrzyste zasady programu
partnerskiego, anonimowa wysyłka
bezpośrednio do klienta końcowego
i wysokie rabaty to tylko początek. Przede
wszystkim, Drukexpress.pl to szybkie czasy
realizacji i pewność, że zrobimy wszystko co
w naszej mocy by zrealizować terminowo
zlecenia, które przyjęliśmy do realizacji.

Drukujemy na HP Indigo. To wysokiej jakości
cyfrowy druk. Także białym kolorem!
Wykonujemy personalizację. Począwszy od druku
prostych danych zmiennych jak numeracja,
poprzez kody kreskowe i personalizację graﬁczną
wysyłek masowych.

Jak zacząć?
Sprawdź nasze ceny i złóż pierwsze
zamówienie. Przekonaj się jak działamy
w praktyce.

drukexpress.pl

Produkty premium
Uszlachetnienia
Sleeking - złocenie bezmatrycowe
HotStamping
CMYK + White

Pozostałe
naklejki premium
wizytówki premium
wizytówki Multiloft
ulotki składane
teczki

drukexpress.pl

Personalizacja
kodami
tekstowa
graﬁczna

Produkty
certyﬁkaty
dyplomy
bilety
zaproszenia
vouchery

drukexpress.pl

Kontakt
WWW:

Facebook:

www.drukexpress.pl

https://www.facebook.com/drukexpresspl

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
Paweł Pedrek
+48 507 153 019

pawel@drukexpress.pl

Indywidualna prezentacja:

http://calendly.com/drukexpress

książki

drukujtaniej.pl
Drukarnia cyfrowa

katalogi

notesy

foldery i albumy

drukujtaniej.pl
Drukarnia cyfrowa

Magdalena Lasecka

Elastyczność i niezawodność wynikająca
z połączenia doświadczenia
pracowników, nowoczesnych maszyn
drukujących i bogato wyposażonej
introligatorni.

w dowolny sposób - stworzyć z niego etui,
album w twardej oprawie z medalem czy
kartonik na zestaw do espresso, wykonać
tłoczenie z matrycy lub czcionek. Wszystko
to pozwala nam na dużą elastyczność
w realizacji zleceń.

drukujtaniej.pl

Nowoczesne maszyny drukujące zapewniają
Pracownia Sztuk Plastycznych
Sp. z o.o.
Marii Skłodowskiej-Curie 41,
87-100 Toruń
+48 56 658 42 10
magdal@drukujtaniej.pl

wysoką jakość druku. W naszym przypadku są to
3 urządzenia arkuszowe: 2 kolorowe i 1 czarnobiała, które umożliwiają druk na papierach o
gramaturach od 60g oraz papierach ozdobnych
z fakturą. Dodatkowo posiadamy urządzenie do
druku etykiet na roli z kolorem białym.

Zgrany zespół doświadczonych
pracowników to nasz powód do dumy.
Gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału
technicznego i jest podstawą naszej
niezawodności zarówno w zakresie jakości
jak i terminowości.
Zapraszamy do naszego serwisu

Bogato wyposażona introligatornia, w której

drukujtaniej.pl oraz do bezpośredniego

oprócz typowych maszyn służących

kontaktu w sprawie produktów

wykończeniu druku znajduje się

niestandardowych.

wyposażenie warsztatu introligatora –
rzemieślnika. Dzięki temu możemy na
miejscu wykończyć druk praktycznie

drukujtaniej.pl

Park maszynowy
/ Produkcja
4 cyfrowe maszyny drukujące
3 arkuszowe: 2 kolorowe, 1 czarno biała
1 rolowa do druku etykiet: CMYK+biały

Pozostałe
linia do produkcji etykiet na roli + ploter nacinający arkusze
krajarki, nożyce, falcerka, bigówki, foliarka, wiertarka
półautomatyczny stół do oklejania tektury, kaszerownica,
prasy i inne wyposażenie introligatora
sztanctygiel + prasa do tłoczenia na gorąco
oklejarka do książek, broszurownica, zaciskarka do spiral
+ perforator
zgrany od lat zespół doświadczonych pracowników
ogarniający całość sprzętu

drukujtaniej.pl

Oferta
Oferujemy wykonanie nietypowych prac: notesy
spiralowane z kaszerowanymi okładkami, karty do
segregatorów z registrami, kartoniki, terminarze zamykane
na gumkę, albumy z medalem, etui, itp.
Bezproblemowo drukujemy na papierach ozdobnych
z fakturą oraz na papierach samokopiujących i innych
materiałach o niskiej gramaturze, np. kalce technicznej
Dysponujemy w pełni wyposażonym warsztatem
introligatorskim i zatrudniamy introligatorów –
rzemieślników, co pozwala nam zaoferować
niestandardowe wykończenie druku w niskim nakładzie:
szycie nićmi, złocenie, tłoczenie na gorąco, oprawa
w naturalne płótna, eko-skórę, naturalny korek i wiele
innych.
Wykonujemy niskonakładowe etykiety z roli z białym
kolorem
Mamy duże doświadczenie w zaawansowanej
personalizacji, zarówno tekstowej jak i graﬁcznej czy
w postaci kodów paskowych.

drukujtaniej.pl

Kontakt
WWW:

Facebook:

www.drukujtaniej.pl

https://www.facebook.com/drukarnia.drukujtaniej/

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
Magdalena Lasecka
+48 56 658 42 10

magdal@drukujtaniej.pl

akcydensy

E-druk.pl
Drukarnia cyfrowa, wielkoformatowa

materiały promocyjne

frezowanie i wycinanie

ekodruk
wielki format

E-druk.pl
Drukarnia cyfrowa, wielkoformatowa

Krzysztof Dobryniewski
e-druk.pl
E-druk.pl
ul. Tarnogórska 114c
44-102 Gliwice
+48 739 000 433
biuro@e-druk.pl

Główną specjalizacją to druk na
podłożach twardych metoda Led UV.
Materiały na których drukujemy to
dibond, plexi, pcv, politęglan komorowy
/ lity, drewno, sklejka, aluminium, szkoło.
Oprócz druku w formacie 2x3m,
wycinamy w tym samycm formacie
na frezasce cnc oprócz szkła.

E-druk.pl

Park maszynowy
/ Produkcja
ploter stołowy UV led 2x3m
krezarka cnc 2x3m
plotery rolowe do druku ekosolwent i UV
plotery wycinające
urządzenia do szybkiego druku cyfrowego kolorowego
urządzenia do druku szybkiego książek
urządzenia introligatorskie

Pozostałe
liczba pracowników 12
czasy realizacji od 12h
dwoje graﬁków

E-druk.pl

Oferta
druk na płytach plexi, pcv, dibond, aluminium, gadżetach
reklamowych, na szkle, lustrze, druk na dziwnych płaskich
powierzchniach np. drzwi, płytki naścienne, meble itd.
frezowanie i wycinanie dowolnym kształcie wszystko co
zadrukuje ploter UV, wycinanie gumy / uszczelek, gąbki,
specyﬁczne pudła kartonowe, dibond i produkcja mebli,
stoisk, półek
druk plakatów, bannerów, druk na folii, fototapety
naklejki
druk etykiet, zawieszek na produkty w marketach, foldery,
ulotki, koperty, teczki, bloczki, kalendarze, etc.

E-druk.pl

Kontakt
WWW:

Facebook:

www.e-druk.pl
https://podzlecdruk.pl/e-druk

-

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
+48 601 433 433

krzysztof@e-druk.pl

książki

Kserkop
Drukarnia cyfrowa / offsetowa

katalogi

notesy

foldery i albumy

Kserkop
Drukarnia cyfrowa / offsetowa
My, ludzie
Zwykli. Z rodziną, domem, dziećmi. Z obowiązkami
dnia codziennego. Łączy nas pasja i chęć
stworzenia drukarni przyjaznej klientowi. Takiej,
Łukasz Janarek
Kserkop Sp. z o.o.
Kserkop Sp. z o.o.
ul. Opatkowicka 10
30-499 Kraków
+48 12 632 02 54
biuro@kserkop.pl

w której będziesz mógł liczyć na ludzkie podejście
i pomoc na każdym etapie. Lubimy to, co robimy.
Wiemy też, że druk może być fascynującym
tematem (dla nas na pewno tak jest).
Chcemy 100% satysfakcji klienta, bo wiemy,

Chcemy dać wybór i pokazać ogrom
możliwości, jakie daje druk cyfrowooffsetowy. Chcemy się rozwijać i wciąż
udoskonalać naszą ofertę, dlatego
SŁUCHAMY klientów, jeśli masz zatem
jakieś ciekawe pomysły na nietypowe
realizacje – dzwoń, z przyjemnością o tym
porozmawiamy.

Technologia

że tylko taki klient poleci nasze usługi i to

Print Geeks – tak byśmy określili nasz team.

polecenie będzie najlepszą reklamą naszej

Świat nowych technologii to niemal

działalności. Pragniemy pokazać, że można

nieskończone możliwości. W Drukarni

tworzyć i kreować niebanalne kreacje, tak

Kserkop druk realizowany jest przede

aby marka, dla której pracujecie miała

wszystkim na urządzeniach HP Indigo, które

odpowiedni charakter.

dają szerokie pole do popisu, jeśli chodzi

Kserkop to zgrana ekipa, która pokaże Ci,
że druk to nie tylko praca, ale i dobra
zabawa, dająca super efekty. Bo to w druku
najważniejsze. Liczy się jaki osiągniesz efekt.
Nawet prosta wizytówka może zachwycać.

o podłoża i możliwe uszlachetnienia.
Mówi się, że obraz wyraża więcej niż tysiąc
słów. Spójrz na nasze realizacje – to tylko
niewielki ułamek tego, co możemy dla Ciebie
zrobić. Chcemy zachwycać, a ultra
nowoczesna technologia tylko temu sprzyja.

Kserkop

Park maszynowy / Produkcja
Printing

Finishing

Liczba pracowników

HP Indigo 7900 Digi Press

Wysokowydajna bigówko-falcerka

Firma Kserkop: 50+

HP Indigo 5500 Digi Press

Oklejarka półautomatyczna do broszur klejonych

Dział druku: 20+ (w PEAKu
produkcyjnym Q4: 35+)

Maszyny produkcyjne Konica Minolta

Automat do robienia bloków albumowych
z przekładką usztywniającą

Fotolab Noritsu
Plotery Canon

Półautomaty do realizacji oprawy twardej fotoksiążek
i fotoalbumów
Urządzenie do kaszerowania papierów
Ploter do wycinania personalizowanych etykiet i naklejek

Kserkop

Oferta
Wizytówki Kaszerowane Dwuwarstwowe
Wizytówki Kaszerowane Trzywarstwowe
Metki na papierze eko
Metki na papierze kolorowym

W naszej ofercie podzlecania produktów będą
sukcesywnie pojawiać się kolejne pozycje.
Dodatkowo
Możliwość druku bielą (HP Indigo white)
Szeroka gama dostępnych podłoży

Kserkop

Kontakt
WWW:

Facebook:

www.kserkop.pl
http://printologia.pl
https://cloudprinthouse.com

-

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
+48 12 632 02 54

bok@drukarniacyfrowa.com.pl
biuro@drukarniacyfrowa.com.pl

tłoczenie

Printagram.com
Agencja, pracownia

hot-stamping
kaszerowanie

złocenia
lakierowanie

Printagram.com
Agencja, pracownia
Przede wszystkim uszlachetnianie
Nie posiadamy maszyn stricte
drukarskich. Zlecamy wydruki
współpracującym z nami drukarniom.
Marcin Bieniecki
Printagram.com
Studio Graﬁki i Technik Internetowych
Marcin Bieniecki
ul. Kaliska 30
63-460 Nowe Skalmierzyce
+48 625087955
+48 502677602
info@printagram.com

Jak działamy? 95% to zamówienia
online.

Printagram.com

Linia ekskluzywna
Oferta dla najbogatszych?
Dlaczego warto posiadać ofertę produktów z naprawdę
górnej półki
Ile kosztują produkty premium
Jaka marża dla resellerów

Printagram.com

Najciekawsze
produkty + Technika
Techniki którymi się posługujemy - Sitodruk, Hot-stamping,
tłoczenia, kaszerowanie, lakier UV, złocone krawędzie
Produkty - Wizytówki ekskluzywne, teczki ekskluzywne,
vouchery, metki, papeteria, inne
Nowości - etykiety do wina

Printagram.com

Kontakt
WWW:

Facebook:

www.printagram.com

https://www.facebook.com/myPrintagram

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
+48 62 508 79 55
+48 502 677 602

info@printagram.com

Serwis próbkowy - dla wszystkich chętnych do współpracy.
Próbki papierów, próbki produktów

gadżety reklamowe

Spiroprint
Gadżety reklamowe

Spiroprint
Gadżety reklamowe

Adam Burzyński
SpiroPrint
Drukarnia gadżetów reklamowych
SpiroPrint
ul. Słowackiego 4J
68-200 Żary
reseller@SpiroPrint.pl
+48 788-544-244

Od 14 lat staramy się stworzyć
drukarnię, która zaspokoi potrzeby druku
agencji reklamowych i resellerów. Śmiało
możemy stwierdzić, że to się udało możemy zaoferować Państwu najszerszą
gamę gadżetów produkowanych
w jednym miejscu, zrealizowanych
w jednym terminie!

Oferujemy Państwu startowe 25% rabatu na
wszystkie nasze produkty, nie pobieramy
opłat za przygotowalnie, mamy bardzo niskie
minimalne nakłady druku i bardzo
konkurencyjne ceny oraz expresowe terminy
realizacji.
SpiroPrint to 40 osobowy zespół ludzi, mający
do dyspozycji ponad 2000 metrów
maksymalnie zoptymalizowanej powierzchni

Naszą ofertę kierujemy głównie do agencji -

produkcyjnej. Tutaj w jednym miejscu spotyka

uważamy, że ta forma współpracy pozwoli nam

się tampodruk i sublimacja, grawerowanie

wszystkim na osiągnięcie korzyści, dodatkowo

i nadruki na odzieży... gadżety oraz elementy

Covid dał temu największe argumenty.

do samochodów.
Wszystkie agencje, które oczekują obsługi
i realizacji zamówień na najwyższym poziomie,
serdecznie zapraszamy do współpracy.
Dokonamy wszelkich starań, aby zarówno
Państwo jak i Państwa klienci byli zadowoleni
z efektów naszej pracy.

Spiroprint

Oferta
Gadżety reklamowe:

Zalety:

Nadruki przemysłowe:

długopisy plastikowe/metalowe

bardzo niskie minimalne nakłady

wysokonakładowe

smycze sublimacyjne/naszywane

ekspresowe terminy realizacji

kubki ceramika/szkło/sublimacja

brak opłaty za przygotowalnię

na powierzonych materiałach
np: branże meblarskie, automotive,
farmaceutyczna

torby papierowe/materiałowe
leżaki ogrodowe
odzież
balony reklamowe
zapalniczki, parasole, podkładki,
powerbanki, itp.

Spiroprint

Kontakt
WWW:

Facebook:

https://spiroprint.pl/

https://www.facebook.com/tanie.gadzety.reklamowe

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
+48 788 544 244

reseller@SpiroPrint.pl

książki

MPrint
Drukarnia cyfrowa / offsetowa

katalogi

notesy

foldery i albumy

MPrint
Drukarnia cyfrowa / offsetowa

Mikołaj Andrzejewski
Drukarnia Mprint.pl

Nowoczesna drukarnia internetowa,
szybka realizacja, bardzo atrakcyjne
ceny, wysokiej jakości druk. Zapraszamy
do współpracy agencje reklamowe/
drukarnie, oferujemy atrakcyjny program
rabatowy.

Dysponujemy nowoczesną maszyną
offsetową, która jest w stanie wydrukować
akceptowalny produkt po 10 minutach
od uruchomienia (wliczając w to naświetlenie
płyt offsetowych, narząd maszyny, oraz druk
próbny). Oprócz standardowych terminów
realizacji, nie raz już ratowaliśmy naszych
klientów z opresji z drukiem „na wczoraj”.

Drukarnia Mprint.pl
63-840 Krobia
ul. Ogrodowa 5
+48 696 313 113
drukarnia@mprint.pl

Nowoczesna drukarnia internetowa. To nasze
hasło przewodnie. Stawiamy na innowacyjność

Nie jesteśmy ogromną drukarnia, ale

obsługi sprzedaży, oraz nowoczesny park

w odróżnieniu od wielkich drukarni, stawiamy

maszynowy. Razem z IwarePrint rozwijamy

na długofalowe budowanie relacji z klientami,

system o nowe funkcjonalności, dzięki czemu cały

zawsze służąc pomocą. Jesteśmy w 100%

czas się rozwijamy. Oferujemy krótkie terminy

producentem produktów w naszej ofercie,

realizacji, wysoką jakość produktu, bardzo

dlatego możemy zaoferować jedne

atrakcyjne ceny. Zachęcamy do stałej współpracy.

z najlepszych cen na rynku. Cała nasza oferta

Przygotowaliśmy nowatorski program rabatowy

znajdzie się w module podzlecania.

dla stałych klientów – mPartner.

MPrint

Park maszynowy
/ Produkcja
Maszyny offsetowe:
Presstek 52 DI, 4 kolory
Heidelberg Printmaster, 2 kolory

Maszyny cyfrowe:
Konica Minolta Accurio Press C3070
Konica Minolta Bizhub Press C1060
Konica Minolta Bizhub Press 1250

Wielkiformat:
Mutoh Blizzard 160 cm
Mutoh Blizzard 220 cm

Introligatornia

MPrint

Oferta
Wizytówki
Ulotki
Teczki
Papiery ﬁrmowe
Kalendarze
Produkty wielkoformatowe

Cały czas poszerzamy naszą ofertę!
Będzie tego znacznie więcej!

MPrint

Kontakt
WWW:

Facebook:

www.mprint.pl

-

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
Mikołaj Andrzejewski
+48 606 411 595

drukarnia@mprint.pl

naklejki papierowe i foliowe drukowane
na arkuszach

Wydrukujemy.to
Drukarnia cyfrowa

Wydrukujemy.to
Drukarnia cyfrowa

Druk cyfrowy na papierach w gramaturach od 135g do
400g. Drukujemy między innymi: wizytówki, ulotki,
plakaty, katalogi, bilety, vouchery, kalendarze spiralowane.
Wysokiej jakości druk wielkoformatowy: plakaty, folie
(monomeryczna, szroniona, OWV, Easy Dot), banery
powlekane. Wykonujemy solidne rollupy – stabilne

Mateusz Andrysiak
Prezes Zarządu Dalej Razem Sp. z o.o.

Marka WYDRUKUJEMY.TO funkcjonuje
od 2014 roku. Początkowo serwis
przeznaczony był dla klientów
indywidualnych poszukujących
kalendarzy ze zdjęciami, zaproszeń
czy fotoobrazów.
Widząc coraz większe zainteresowanie naszą ofertą w zakresie
druku ze strony agencji reklamowych i działów marketingu w 2015
roku zmieniliśmy proﬁl oraz dostosowaliśmy serwis i ofertę głównie

i z trwałymi pokrowcami. Druk na płótnie można zamówić
w formie fotoobrazów w wielu wymiarach.
Gadżety reklamowe: przypinki, otwieracze
z magnesem, koszulki reklamowe. Udostępniamy też
zaawansowane kalkulatory druku, które umożliwiają
profesjonalistom szybkie porównanie ceny w zależności
od wariantów, a także wycenić niestandardowe
zamówienia. Obecnie naszymi klientami są agencje
reklamowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe, kluby sportowe
i osoby prywatne.

dla profesjonalistów poszukujących dobrej jakości produktów
marketingowych. Dbamy o to aby zapewnić komfort zamawiania
i jednocześnie dużą elastyczność. Dlatego większość produktów
Bartosz Orzeł
Manager Drukarni
Wydrukujemy.to
Wydrukujemy.to
ul. Licealna 6
65-417 Zielona Góra

można zamówić w dowolnym rozmiarze i nakładzie. Bazujemy na
solidnych i sprawdzonych partnerach oraz rozwiązaniach
technicznych zapewniających wysoką jakość druku (m.in. Konica
Minolta, Roland, Oracal).

Nasza oferta
Cyfrowy druk naklejek. Naklejki papierowe lub foliowe drukujemy
na arkuszach, z możliwością nacinania do kształtu. Idealne do

+48 68 45 11 367
sklep@wydrukujemy.to

zastosowań wymagających wysokiej jakości (np. etykiety
produktowe).

Współpraca z agencjami
eklamowymi
Oferujemy stałe rabaty dla agencji już od pierwszego
zamówienia. Wysyłkę ze zmienionymi danymi nadawcy
można nadać bezpośrednio przez stronę internetową.
Faktury wysyłamy jedynie elektronicznie a do przesyłek
nigdy nie dodajemy naszych materiałów reklamowych.
Większość naszych produktów udostępniamy w ramach
systemu Iwareprint na stronie podzlecdruk.pl.
Właścicielem marki WYDRUKUJEMY.TO jest
przedsiębiorstwo społeczne Dalej Razem sp. z o.o.
zatrudniające osoby z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu.

Wydrukujemy.to

Park maszynowy
Druk cyfrowy / Druk naklejek
Konica Minolta AccurioPress C12000
Konica Minolta AccurioPress C6085
Konica Minolta Bizhub PRO 1052
Plotery tnące, gilotyna
Foliarki, spiralownice, bigówki, perforatory, zszywacze

Druk cyfrowy / Druk naklejek
Roland VS-640I
SUMMA S-Class 2 S120 T
Laminator wielkoformatowy, trymer

Wydrukujemy.to

Oferta
Naklejki / Etykiety samoprzylepne
wysoka jakość - drukowane cyfrowo na arkuszach
cięte na sztuki lub nacinane ploterowo
do wybranego kształtu

Wizytówki, ulotki, plakaty
dowolne wymiary i nakłady

Rollupy
stabilne kasety, trwałe, wzmacniane torby

Produkty wielkoformatowe (plakaty, folie)
wysoka jakość druku
sprawdzone materiały

Wydrukujemy.to

Kontakt
WWW:

Facebook:

https://wydrukujemy.to

https://www.facebook.com/wydrukujemy/

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Os. obsługująca Moduł Podzlecania
+48 68 451 13 67

sklep@wydrukujemy.to

akcydensy

Piga.pl
Drukarnia offsetowa

katalogi

materiały promocyjne
magazyny

opakowania

Piga.pl
Drukarnia offsetowa
Drukarnia Piga.pl posiada wieloletnie

Jeśli potrzebujesz pomocy przy koncepcji

doświadczenie w druku online, świadcząc usługi

graﬁcznej, nasi profesjonaliści zaproponują

małym, średnim i dużym biznesom. Oferujemy

idealne rozwiązanie wizualne dla Twojego

usługi z zakresu druku wielkoformatowego, druku

przedsiębiorstwa.

cyfrowego oraz sitodruku.
Mateusz Gabryś
Prezes Zarządu Piga.pl Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 68,
43-100 Tychy
+48 32 700 37 07
piga@piga.pl

Wybierając nasze usługi drukarskie nie
Drukujemy pełne pakiety ﬁrmowe:

tylko oszczędzasz pieniądze i czas, ale

wizytówki, papier ﬁrmowy, koperty ﬁrmowe,

również dbasz o środowisko. Drukarnia

ulotki, katalogi szyte czy teczki ofertowe.

Piga.pl to tania, przyjazna środowisku ﬁrma,

Druk wielkoformatowy pozwala nam

która używa papierów pochodzących

wykonać między innymi: banery, siatki

z recyklingu oraz tuszy opartych na soi.

Mesh, roll-upy, folie samoprzylepne

Dostarczamy poligraﬁę bardzo wysokiej

i plakaty. Wydrukujemy większość

jakości oraz ekspresowe terminy realizacji.

materiałów, z których na co dzień korzysta
Twoja ﬁrma.

Firmy decydujące się na stałą współpracę
z naszą spółką, oszczędzają czas oraz

Chwalimy się wysoko wykwaliﬁkowanym

przede wszystkim zyskują sprawdzoną i

personelem, który przeprowadza naszych

godną zaufania drukarnię internetową.

klientów przez wszystkie etapy weryﬁkacji
pliku oraz sugeruje dobre rozwiązania
dotyczące projektu graﬁcznego.

Blok
Niezbędne narzędzia do pracy:
Kreator Wydruków
14:00 - 15:30

Kreator
Moduł pozwalający na tworzenie
za pomocą kreatora wydruków
projektów graﬁcznych
http://kreatorwydrukow.pl/

Przykładowe możliwości
zastosowania modułu:
Moduł pozwalający na tworzenie projektów graﬁcznych on-line

Foto albumy

Foto kalendarze

Wizytówki

Ulotki i broszury

Naklejki

Puzzle

Kubki

Długopisy

Plakaty

Obrazy Canvas

… i wiele innych!

Główne funkcjonalności modułu
Kreator
Wymagane posiadanie minimum modułu e-commerce

Różne produkty mogą mieć różne scenariusze produkowe
Różne typy produktów w Kreatorze. Aktualnie : Typ
Standardowy, Pusty, Kalendarz, Kubek, Długopis
Możliwość wgrania dowolnej liczby szablonów graﬁcznych
do produktów

Wgrywanie własnych czcionek zarówno przez drukarnie
jak i klienta
Galerie produktowe (własne, FB, Instagram)
Generowanie plików ze zmiennymi danymi (personalizacja)
Dynamiczne dodawanie kodów QR

Tworzenie szablonów graﬁcznych w Photoshop (PSD),
InDesign (IDML)

Linie bezpieczeństwa, Linie Składania, Linie Cięcia

Możliwość stworzenia "Pustego szablonu". Praca od A-Z

Siatka, Snap lines

Zapisywanie projektów "na później" przez klienta drukarni

Możliwość ustawienia makiet górnych i dolnych podczas
projektów na żywo w kreatorze

Generowanie plików podglądowych z naniesionymi danymi
Możliwość tworzenia kategorii szablonów
Generowanie plików produkcyjnych
Korzystanie z inteligentnych obiektów w szablonach PSD
Generowanie plików z impozycją
Możliwość naniesienia tła w kreatorze, które nie jest
przekazywane do druku np. butelka)
Opcje kalendarium w kalendarzach (imiona, graﬁki,
wyróżniki)

Placeholdery do zdjęć (z ramkami, nie-prostokątne,
niereguralne kształty)
Makiety (mockups) - dodatkowe informacje graﬁczne,
wyświetlanne podczas edycji produktów
Integracja Kreatora z Allegro (moduł rozszerzeń)

Nowi klienci
1.

Uruchamiasz system na iwareprint.pl

2.

Tworzysz własne produkty

3.

4.

Tworzysz indywidualne szablony produktowe
do kreatorów

Zgłaszasz gotowość do działania na module
Kreator Wydruków na Twoim sklepie on-line
w iP

5.

Moduł Kreator Wydruków zostaje wgrany
na Twój indywidualny system

6.

Wgrywasz szablony produktowe do kreatorów

7.

Rozpoczynasz sprzedaż on-line z użyciem
Kreatorów Wydruku

Obecni klienci
1.

Tworzysz indywidualne szablony produktowe
do kreatorów

2.

Zgłaszasz gotowość do działania na module
Kreator Wydruków na Twoim sklepie on-line w iP

3.

Moduł Kreator Wydruków zostaje wgrany
na Twój indywidualny system

4.

Wgrywasz szablony produktowe do kreatorów

5.

Kontynuujesz sprzedaż on-line z użyciem
Kreatora Wydruku

Sprawdź nas!
http://creatordemo.iwareprint.pl/

Dziękujemy za uwagę!
Łukasz Głośny

Dariusz Michalik

Sales Director

Moduł Kreator Wydruków

mobile: +48 533 025 708

mobile: +48 571 248 337

e-mail: lukasz.glosny@iware.pl

http://iwareprint.pl
Do zobaczenia za 3 miesiące !
https://iwareprint.pl/konferencja2021

https://iwareprint.pl/konferencja2021
http://webinaria.iwareprint.pl/

Prezentacje online:
https://calendly/iware-print-sprzedaz

https://kreatorwydrukow.pl/
https://podzlecdruk.pl/

https://help.iwareprint.pl/

